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ىلوألا ةعبطلا 
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ةظوفحم قوقحلا  عیمج 

9613223227+ توریب : فتاھ 

اذھ نم  ءزج  يأ  لامعتسا  وأ  خسن  عنمي 
وأ ةینورتكلا  وأ  ةيريوصت  ةلیسو  ةَّيأب  باتكلا 

يفارغوتوفلا لیجستلا  هیف  امب  ةیكیناكیم 
ةءورقم صارقأ  وأ  ةطرشأ  ىلع  لیجستلاو 

ظفح اھیف  امب  ىرخأ  رشن  ةلیسو  ةَّيأ  وأ 
نذإ نود  نم  اھعاجرتساو   ، تامولعملا

. رشانلا نم  يطخ 
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ةرولا ع عت  بالا ال  اه  يف  ةدرالا  ءارآلا  نإ 
شالا أر 
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: ىلإ

يزنعلا دشار  دوعس 
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- 1  - هيونت

ةاولا يف  نالا  ءاهلل -  ضفلا  ملا  فل 
َفنو اًقع  براق  ا  خألا  اهكامأو  ةاولا  مز  ع 

.ِقعلا

-2  - هيونت

وأ امز  اهتالم ، عم  ةرولا  بات  ال  ثاحألا 
.اهل افح  القن  لو  انام ،
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قلا دت  یأ  ىلإ  ت  ال  اق  رات  "ح 
" اهنأل ل ل خألا ،

مناغ دھف 

" انؤاآ ناك  یأ  نأ ن  ال ن  اه ، اعج ، "

داَّوعلا مناغ  دھف 
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لخدم

.لا اهل  هراقأ  ام  یلا 
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اهم ىفشأ  ل  يلا  ةحلا  ةبألا  يقاعإ  يو ه  "
". ابأ

هنذأ يف  ةلا  علا  ةلآ  قای  لا  لل  لاق 
لا هی  ل  .ةبأ  هقاعإ  ناك  نإ  هلأو  لا ،

ةف ةق  هلسأ  لكأف  اههف ، ل  ارو  هباجإل ، قشألا 
"؟ اه نأ  اذال  " ؟" نأ لب  م أ  " "؟ سا ام  "

ائاع هنو  هفالص  ىلع  هتاع  ال ك  هلإ  ن 
.هلسأ ىلع  وأ   هماع  ل  نأ  نود  هنانز  ىلإ 

عج هذ  نأ  ع  هنانز  يف  احو  ل  ناك 
يف ةارام  ةعال  اواتأ  ةصاعلا  يف  فقلا  م  يفقم 
ف ب  اهعم ، لعافی  ل  يلا  ةلا  ةعللا  يهلا ،

ال لا  هخاصو  هزاهأ  يمألا  هفامو  ةیلا 
لا ةاهن  يف  ةحفلا  ةعاقلا  ن  نوع  هو  هل 

ةلآ عفی  نأ  هلع  ناك  خالا  اه  لفی ع  يلو  همامأ ،
يف اهب  ف  يلا  ةدالا  عو  لا  هنذأ  ع  علا 
أ ع  ءاونإلا  يف  هق  ناك  اه  .ىلا  هنذأ 
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.ائاهن هل  علا  ةساح  لعتو  اهل ، ال  ءاضض 
يف اهب  صأ  يلا  ةهاعلا  م  ةحلا  ةئافلا  لت  ناو 
هنراق لاو  هلم ، لب  س  يف  اه ، هل  باس  س 

و م اراخا ، هاضفا  اذإ  هراخا ، لب  يف  اه  ه 
ف لازام  يلا  هسآم  ىلع  هع  غ  هو  هلأ  ةش 

.كاه اهرداغ  هنأو ل  اهعو  اهب 

امإ اهل : لاث  ناراخ ال  ةلللا ، هه  ةاهن  ىح  همامأ ،
فف نأ  ةالا  لو  ضع  لقو  ه  فاعالا 
يف لا  لا  ىلإ  لحلاو  رانإلا  وأ  هلع  لا 
لف يلاو ق  هكام  ل  يلالا ، ملا  يف  نرت ، ةیم 
ةغ افم  نرت  يف س  ءاقلل  هفن  ضعو  اهك  يف 

.يهت يلا ل  هتااغال  خأ 

م لللا  عش  هس ، ىلع  دت  فقلا  ةفغ  يف 
.ملا اه  ع  ةل  هلإ  ی  ناك  لا  فقلا  ةعام 

ام ىلإ  نالا  لاحأ  يلا  علا  ةساح  لعت  حأ  
فلو ه  خ  اتص  لی  .ءاهلا  ةعوم  ةفغ  ه 
لمأی ةفغلا  يف  غلا  لا  ىلإ  لج  .های  الف  هلح 
ةغأ ددر  .هلاق  ةلالا  زانلل  خألا  ةهلاو  غرافلا  لا 

ل بالا ، هس  يف  هسرام  اق  سرا  نأ  لواح  ةق ،
، همامأ يلا  لا  لمأت  اهك ، قل  يفت  ةملا  ةفلا  ت 
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نآقلا م  ةن  .غلا  لا  قف  حلا  فلا  ىلع 
م ةن  سقلا ، لنإلا  م  ةن  ةلنالا ، لا 
نأ لواح  .ههام  فع  باك ل  ةنو م  ةدهلا ، ةارلا 
افح هأهف  ىلوألا  ةللا  ل  نأ  ع  لو  هناع  أق 

Brihadaranyaka همامأ هفوح  سُر  اك  افح 
نأل اغم  هنال  ىلع  لقلا  سالا  ناك   Upanishad

هفقساو خأو  ةقف  ب  لقت  .لهلا  اه  يفد  حفی 
هتاتن هف  غص   فد  يف  اهنَّوف  تاقفلا  حإ 

.ةقسلا

اهیأ ينخأ  هلأ : هو  هل  ع  لا  ناك  "
رالا يف  هاخ  ىشالو  نانإلا  ت  ح  لعلا !

يف هلقعو  لا  يف  هو  حالا  يف  هسافنأ  ىشالتو 
هسأر عَشو  تالا  يف  هج  عَشو  ضرألا  يف  هجو  قلا 

اه م  ىقی  لاف  ءالا ، يف  هَّمو  همدو  راشألا  يف 
، ةماعلا مامأ  اهب  ثن  نأ  ال   لا : باجأ  نانالا ؟

اثی ل  ه  دفنا  حو  .اه  اع ع  انحو  لل  لاعت 
لاق .لعفلا  س  اش  اح  لو  لعفلا  س  ءيش  ع 

نس ام  د  لا  لعفلا  هنإ  يقص ! ا  عسا  لا :
ن ءيش ح ح  ىلإ  نانإلا  لی  .نانإلا  اه  هلع 

". اق هلعف  ناك  اذإ  حقلا  ىلإ  لو  اح  هلعف 
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هفد لغأو  لا ، فر  ىلإ  هداعأو  بالا  لغأ 
ةنانلا ناق  ام  فقو  .هتداسو  ت  هسدو  غلا 
ةیلا هی  ال  لا  لا  اه  ءارو  اف  ه  حِّ 
اهموق يف  هلإ  يهت  ةی  ةعم  س   اهضو 

.هم اهلحر  يف  ةالا  ىلو  هن ،

همال هلو  مای  نأ  لق  فاعالا  نأ   رّق 
لا بالا  اه  مامأ  ةناث  هر  ىلع  اج  هل  .حالا  يف 

ل ٍلاع  ت  ثتو   . اك  هسا  أق  نأ  ع  ل 
: هتن عافترا  د  نأ  لت ، تاصألا  ةلع  يف  هو  ع ،

اح أی  لا  نانالا  ع  اذام  لا : اهیأ  عسا  "
يهو اق  أی  لا  نانإلا  ع  اذامو  اق ؟ يهو 
لی ءيش  أ  ىلو  لوألا  لی  ءيش  أ  ىلإ  اح ؟

اذام .اهتا  انع ، يه  اك  رمألا ع ، نأ  مأ  ينالا ؟
ىلإ .حق  ىلإ  لاو  ىلإ ح  حقلا  لَّح  لا  ملا  ع 

!". لا اهیأ  ات ل  ملا ؟ اه  لی  ءيش  أ 

لا جرد  م  اهعقل ، فاعالا ، ةقرو  ج  نأ  لق 
لا هلع خ  َبأ  اًفومو  ءاب  ةقرو  جخأ  غلا 

ةللو الاك ؛" ينافس   " ىلإ راعا  ةلاسر  و  هناعو ،
هثرو لا  سالا  ه ، هو  خألا  اهسا  ناك ی  ىلوألا 
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اهغل می ع  تاذ  هل  هجتو  ءالا ، ةهلا  اهتج ، م 
". الاغ درا   1 ّقلا  " ةلصألا

هس .ةكالا  عم  ىح  اّح  نس  حالا ، يف 
ىلإ لحو  ينافس  باغ  يف  ةلا  هعمأ  لقو  هب  ىلإ 
يف حلا ، هقص  ناغ ، هف  فتاهس  .حأ  هلع  نام ال 

هس .اعم  لاعلاو  ناغ  هف  ىلإ  فعت  نأ  م  لاعلا  اه 
ةحلا ةألل  هع  نأ  ىلع  هس ؛ ناعو  یلا  هفتاه  قب 

لق هل : لقس  .ناك  اك  اققح  انانإ  دعل  لعفلا  ىلع  ةرداقلا 
قعلا اهققش ، ىشات  نأو  اهمأ  احأ س  نأ ال ت  اشل 

اك هت  نأو  اهمأ  ابی  ىح  زالا ، حلاع 
لك اهلإ ع  رع  نأو  هلاب "  " هی نأ  هل  لقس  .اهنا 

" هم  " ةعرألا نالا  ىلع   َّ نأو  .هم  َرَب  ام 
تاحاسو فلا  ةقفلا و  يه  فك  هلأو  .رهلا  هو 

صاو 103. ءاهلا ،

.لج و   فاعالا ، ةقرو  لمأت 

ملا ترا  ينأ  داعلا ، ناغ  هف  انأ  فعأ ، "
يض نأ  نودو  ةلقعلا ، اق  لما  هالعأ  هلإ  رالا 
اهفلاخ و ت يلا  ناقلا  لهاج  ينأ  فعأو  حأ ،

". بالا ةأو 
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ث فولا ، يف  اهعضوو  دلا  علا  يف  هسا  عَّقو 
.ی لو  هع  غأو  هس  ىلع  ىخسا 
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1/ رفصلا باتكلا 

ةياكحلا ىلع  نوئراطلا 
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ىلع نوئراط  ىلتق  ةتسو  بيرغ 
ةياكحلا

لل ةخلم  ةاش  لك  جللا  لا  راهلا  اه  بق 
ةخاس ةه  ةأو  فت  لو  ع  لا  غت  ل  هیاهن ، م 

ىلإ ناك ی  .نی  هش  احاص م  ةمالا  يف  ةكا  تأب 
ىلع لعم  ىلإ ق  ضرألاو ك ی  ءالا  غافلا ب 

فلا ضو  نالا  ءاهلا  حأ  .ع  ف  لغ ل  لح 
الماح درالا  اهفتو  ةهرافلا  ءادلا  ةرالا  رداغ  هو 
لاجر ةثاللا  عِّدم  َغ  هه ، ىلع  ءادلا  هقح 
.هب فلا  كی  نأ  نود  ةرالا  يف  هت  ح  للا ،

لك نوو  اهلع  مقس  ةح  لك  نقای  نآلا  كألا ه 
لو ه ، ةلا  لألا  ةلاهك  هلح  ننس  .ه  مقس  لعف 
مداقلا م لجلا  هل  اهافصا  يلا  ههم  ىهنأ  قو  الإ  هعی 

.اناث هلجأ  مو  الوأ ، اهلجأ 

لاو جللا  لحاس  ىلع  عقالا  ىهقلا  م  بقا 
ألألی نللا  قرزأ  اعان  ءاض  ةرات  علا  فألا  فلخ  قت 
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يف لمأ  أ  وی  ال  ةل  بح  م  ةعلا  هالا  ىلع 
ئا ةعورلا  ضرألا  نشی  ىهقلا  لاع  .اهیاهن 
َيساك نصو  ماقألاو ، هلا  ةأو  ت  اهراقأ  مواقت 

نع ث  اهل ، رم  ال  ةءادب  ةغم  ةل  ةخ 
یلا هئاز  رانا  ةلباقم  ٍساك  ةعرأ  لك  مامأ  لوا 
ةهجأ جض  م  اه  عسأ  لك  ةاهن  يف  ةداع  نوری 

.يملا همالاو  هلزام  نارجو  فلا 

ناذألا تص  عفترا  ح  ىهقلا  يف  حأ  ةث  ل  
ل ةق  ةواز  يف  لجر م  لباقلا س  لا  يف 
اع ی  .سبألا  زاع  ىلع  ئو  دفم  يسك  ىلع 
لا هقلی  امو  ءالا  ةر  ةئار  هلتات  قلا ، لا  ىلإ 

ع ص  عجر  ىلإ  ماها  اغم  لحالا ؛ لامر  ىلع 
هع مامأ  يلا ت  رلا  ىهقلا  لاع  حأ  هی  نأ  نود 
عم غلا  لخد  ح  .اهف  ىشالت  يلا  ةهلا  ىلإ  الو 
ىلإ دعت  الأ  ىتأ   " .نذلا تص  ىلإ  لا  هن  ىهقلا 
اغص اعم  راخاو  .هس  يف  غلا  لاق  خلا ." اهیأ  اه 
فت نود  رت  ةئاقلب  تر  يلا  ىهقلا  تاعم  م 

ال اهر ل  هنأو ی  ل  يسك  ىلع  لج  .م 
.ع

ةهو بح  م  جالا  خآك  اهم ، غلا  وی 
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ةع فی  هو  هه  هقح ع  ع  احو ، اهض 
هق رارزأ  حف  .هه  ىلع  اج  ل  ضاو ك  لأو 
راعلا هرص  ارات  للا  سألا  هلج  ىلع  هتی  لا 
قلا لماعلا  عقت  .هت  نأ  اهل  ل  ءاه  ةل  ةضع 
لا هقهرأو  علا  هّه  ةقلا  قلا  م  لاّع  هنأ  هم 

تی لاّع  ىلع  العف  لت  هه  ناك  .نی  هل  يف 
ل هخ  لح  هش  افافف  الاو  اق  اضار  ءاح 

ام ب ناعای  نالی  هف  كتو  بألا  نالا  قر م 
خاسوألا خو م  عق  هللت  نللا  بأ  اقو  هف 

حأ  الو  ةلصألا ، اهدام  كری  نأ  حأ  ةعاسا  ل 
.ةلعفم اهنأ 

". ةاللا ع  ةملا  أس   " .كأ لماعلا  هم  بقا 
يف سأ  نأ ال  لماعلا  ف  نآلا ." اش  رأ  ال   " .ءوهب درو 
هو لاعلا  خ  .ءالا  م  اسأو  ااش  هل  نأ  

لقلا ىلع  الا  راأو  لاو  للا  هت  يف  نهم 
.ام اعف  ی  ك  اك  فلی  ناك  غ ، هنأ  لا 
يف ةئالا  اهح  غر  هباغ  يحی  هع  يف  ءيشال 
ىقلأ نأ  ع  هع  غأ  .هف  ل  لا  يقفألا  لا 
ىلع الا  بإ  ارات  ةحاو  ةعفد  هفج  يف  ءالا  سأك 
اك َّد  همامأ ؛ لماعلا  هعضو  لا  غلا  لقلا  تاج 
ةققح ةءافغإ  يف  هی  .ةداع ل  الا  ب  نأ  اك  
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تراثأ همامأ ح  تم  يلا  علا  رص  م  لی  لو 
الا ةئار  تو  لافأو ، ةن  ةلج  هل  علا  ةساح 
اهعل اهفز  ع ث  اهقسا  لا  هفنأ  نالغلا  أب  لا 

نآلا ل ع  رت  ار ل  ةحو  ةلب  اعم  هفج  ىلإ  ةناث 
حف .هناح  يف  هع  ـ ل  ترأ ل غ ام  أخ  نأ 
حت ةلا  عاقلا  هاتا  ت  ةلئاع  ىلع  هع 

يف اسال  اا  شفتو  يسالا  عم  ع  لوالا 
اهع خأ  تالئاع  تفات  .اهتاجاح  عتو  علا  عم 
اهتاهل ت  لوا  اهعو  اهلی  يلا  ةهللا  لی 

لا شفتو  هتاذ  ءيلا  لعفت  تالئاعلا  لغأو  .ةفللا 
اعقم افت  نأ   نود  لا  تاعلا  يف  ةساللا 

.لل

م یدم  ءالا  ن  ةع  نعهی  لافألا  ناك 
علا ىلإ  اهی  الأ  هب  تاهمألا  ختو  ةففلا  هالم 

هفن ةراق  يفو  هب ، قلی  نأ  تاسآ  تامداخ  لو م 
ح راغلا ." ءابألا  اهیأ  اه  ىلإ  اودعت  الأ  ىتأ   " لق

ا دسأ  ل  هنأ  حال  ةغص  سأك  يف  الا  أب  
هجلا ىلإ  ی  ناك  .ةعمو  ةجزا  هئار  لو  يف ،

ىلع هی  عضو  .ع  ل  ل  هی  هجو  ع  ی  ك 
لو اش  اهم  ج  نأ  هی  ك  هناج  ىلإ  يلا  ةقلا 
ىلإ نأ ی  لق  الماك  الا  بإ  بش  .اش  اهم  ج 
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ىهقلا ج  نأ  لق  خأ  ةءافغإ  يف  هذ  ث  هعاس ،
.هئاز لما 

ل هی  م  يلالا  ىلع  ةلالا  ةلل  اقلعم  ناك 
ةغص ةفغ  يف  یلا  أص  اهالع  قل  يهی  س 

.ءلا م  يف  ام  اهلخی  ال  ةعم  ةك  م  الإ  ةعم 
لو ةلا  م  هؤر  ع  س  راج  ةفغلا   

هج ت ناك  نإ  فع  .هعافترا ال  د  نأ  هروق 
هفن ع  هلو  باعلا ، اه  لك  هلع  سرا  نأ  العف 
يت نأ  دات  ءام  لك  اهلإ  ع  يلا  تاصألاف  ام 
لخد يلا  ةخألا  ةلا  يف  .اهل  نأ  تااع ل ل 
هاع يهی  نأ  ی  ناك  نإ  هلأس  ةنم  باب  لجر  هلع 

.باإلا هسأر  .اه ه  هجو م 

قن اهلو ن ال  ةخ  هت ل  نأ  فعت  نأ  "
اهو ةهلا  ىلع  نالتاقم  خأ  نأ  لعنو  اك  ، لع 

ام رو  تسأل ." حلا  لعلا  نآلا  نأ  لعنو  ل ، فغ 
ادو ه  ناك  لجلا  ل  اش ." لعفأ  ل   " می لك  هر 

اناحأ اه ، نت  يل  اش  لعفت  نأ  ةرولا  ل   " .ههات
". اش لعفأ  انأ ل  ". " اه نت  نأ  اش ت  لعفت  نأل ل 

" بالا يع  مامأ  الماك  ههجو  ع  هو  قلا  با 
ك م  رتاد ، ع  ثت  ةحم  يف  راش 

22

www.jadidpdf.com



هی ال  ". " ةحلا يف  تلا  سهم  انأ  " ."؟ نوقت
امأ ع  ناك  قعأ  " ."؟ م نوقت  ك  .يقص  ا 

ىلإ تاخ  قلا  داع  لا ." أقأ  ل  يقص  ةتاللا ،
.ءارلا

الاس لأسأس  ا س ." اع  ". " مالا عم  نأ  نذإ  "
ّلح لا  باقعلا  العف ال ت  نأل  هت  تأ  اخأ ث 

بالا هفع  اع  ىعسا  هلأ  نأ  لقو  اصأ ."
امآ قلا  لاق  هلنأ "  " .ملا اه  ةلالا  ةلل  هقّلع  ناك ق 
ةعاس عم  هتأس   " علا اام  سا  ث  .علا 

ث ا  اماع  هل  مِّقو  هالم  تو  هعد   ةلماك ،
نأ نود  علا  لاق  ضاح س ." ". " ـ ىلإ م هحأ 

.هرص م  اق  هسأر  ىلی  لا  بالا  ع  هع  عفی 
نأ  " بالا م  علا  بقا  .ةفغلا  م  قلا  جخ 

". اج م  ". " نأ م وی  ماعإلا ، نقت  ءاج 
سخا  " .لفسألا ىلإ  هف  م  اقت  تاللاو  بالا  لاق 
نالا اه  هلخد  م  ةم  لوأل  هت   يعم ." لاعتو 
ةصاخ ةفغ  ىلإ  هصا  هالم ث  هل  داعأو  ماأ  ةثالث  لق 

ل دعأ ." ىح  اه  لجا   " فلا دلو م  حو  عقم  اهب 
لو نأ م ." علا " ةل  ءي س  بالا  ف 

ع لهو  قلا  ةفغ  يف  هی  لا  لالا  ف 
قمو ل زلا  للق م  علا  داع  .ال  مأ  هلع  ةاجإلا 
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ف .ههلی  هو  بالا  اهب  ع  ل  ةفم  ةئار  هل  حلام 
هو علا  ءالا  اسأو م  ةعق خ  هجو  ناك  ماأ  ةثالث 
ىلإ نآلا  اه ،  " .يققلا اهعو  عت  هتعم  نأ  نآلا  ع 

قلا هلأ  فس  لا  قتلا  لالا  ف  قلا ."!
هلع علا  داعأ  .مألا  هفّلك  اهم  هلع  ةاجإلا  رق  هلو 

ل م ."! نأ  ك   " هفش ىلع  ع  هو  ةراعلا  تاذ 
له ك  " قلا هلأس  .قلا  ةفغ  ىلإ  لخد  .هلإ  فلی 

كرسا نأ   لقو  ةحلا ؟" يف  تلا  فم  العف 
عن ". " هلجأ اح م  قلأس  لا  لالا  اه ل   " قلا

" قلا كرسا  قللا  ح  و  تلا ." سهم  انأ 
". هی ال   " لكأو تلا " سهم  عن ، قل ، ن  فسآ 

ةعمالا ةحلا  يف  اراش  یلا  بالا  نأ  قلا  هخأ 
.خأ ةهل  هراخا  امأ ه ف  نآلا  ةهلا  ىلإ  هق  يف 

اهل ار   " قلا لاق  ل " اهحشأس  فك  فعأ  "ال 
تاصألا ةقالع  اهل  كألا   " .افقاو ضو  تلا " ةقالع 

ةجاللا يف  ةدرا  ةب  ل  ةب ؟ بت  له   " هأجافو اهعج ."
فعأ ". " اه عم  اه  فعت  بالا ، لغس   " .ةغلا

ةغص ةجالث  قلا  ةفغ  ةواز  يف  لع ." ال  " " ...لو
جو لب  ةب ، ةلع  يف  بالا  عنا  .ةلا ل  لع  اهف  صر 

قلا أب  .اهك  عم  نام  يف  يقم  ءافحا غ  لذ 
بالاو هلإ  ةراز  يف  اداع  ةم  خآ  عو  هخأ  هلأ ع 
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رأ لا  لالا  لذ ل   " هل خآو ی  لاس   و 
ةلا نآلا  ةلسألا  لف  هسأر  هی  بالاو  لإ ." ههجوأ  نأ 
بالاو ةعالا  ةلا  ةلع  ع  .اهباجإ  فر  ت  هل ال 

عأ م   " قلا هلأس  غلا  م  الج  ع  هنأو  ع 
" مأ ع  كحو ، مأ  هه ل  ..ال ال  يمأ " ". " ةأما ل
ال .لق   " بالا س  .اأ  ةعالا  هلع  قلا  فشرو 
اذال ال  " ةناث ضرألا  ىلع  همق  ع  هنأو  هنا  ت "
ه قلل  ةقالع  ال  خأ  یح  اه  " " اناج ءالا  كن 
ث ل " ةأما  عأ  يجوز  انأ  ه " ك  قلا  لكأو  "

" ل ةجوز  الو  ةم  يمأ   " لقام نالب  بالا  در  .ض 
الو عضلا  اهل  ةقالع  ال  هل  ةلمز  را  نأ  بالا  ف 

هقت لل ال  اهضعس  هنأ  فع  هلو  ةقالع  اهب  هت 
نآلا ةرو  يف  ه  .هم  للا  ه  ال  ض  باعو 
هخأ لت  ناك  .رانا  لاق  يخأ "  " . نأ  هلعو 
اأ انأ  حأ ،  " .ثاللا ةخألا  ع  ةحلاو  غلا 

". هلأسأ ل نأ  تدرأ  لا  لالا  اه ل  لو  اه ، عقت 

ناك انأك  لخدو  خأ  ةم  علا  خص  "ع "!
نأ بالا  حأ   " .ناك اك  هقّلعو  هخ   " .بالا ىلإ  فق 
تم ل س يلا  ةثاللا  ماألا  نأو  نآلا  تأب  هرو 

م هل  علا  بقا  ح  .هلل  هكاس  هت 
.قلا عم  ةب  بت  .ةب   " .بالا ةئار ف  هغا  هقا 
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لماك يف  هلو  رلاك  همق  ناك   نأ م ." ك 
ام ةلا  عم  عت  لا ال  اه  ىلإ  افئاخ  نت  .هعو ح 
هم ل  علا  هلخی  نأ  لق  .نأ  يف  هعت 

نت نأ  .ال ال   .ال ال   " .مالا ىلإ  هی  نأ  بالا 
هی هقّلع م  .ةفغلا  هلخدأ  هه "! الإ  .ةجرلا  ههل  ام 
جخو اللا  لح  .امات  هالم  م  هدجو  قللا  يف 

علا ضو  م ." نأ  ك  فع  له   " ددی هو 
لا جاللا  كو  یلا  بالا  لغ  هو  ىلوألا  ةلل 

.فع

هلجر فلی  نأ  لواح  .خص  .سای  نأ  بالا  لواح 
رافنإلا اه  عل  ةق  غ  نأ  .هق  ىلع  ه ، ىلع 
ةهافلا ههب  هیعت  ناك  .ع  ل  .هئاعمأ  يف  فلا 

ماألا يف  أسألا  عقی  هو  عقی ، ام  ةق  شأ  ةغلا 
.ماألا لت  ىح  شاع  هنأ  ةمداقلا ل 

ةعلا ةغلا  ةفغلا  ةئار  ناك  يلالا  ملا  يف 
م الاهم  هوحأ  لا  لقعلا  اهل  ال  ةجرل  ةهك 
هلإ قلا  داعف  بالا  امأ  .اهفل  ةیعلا  فغلا  حإ 

مالا ىلإ  ه  هت  اذال ل  ناحا   " علا خ  هو 
ال  " .اّدر هنأ ال   های  غئاز  ع  علاو  الوأ ."

هو ی قلا  لاق  مای ." ام  ىلع  ءيش  لك  نس  لع 
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مالا ىلإ  ه  هذا   " .همق ةحان  ه  نا  لا  بالل 
فلا ث  ـ " ىلإ م هحأو  هالم  عأ  لغ  نأ  عو 
ارافإ هعت  نأ  تال   " هم ىلإ  فی  نأ  لق  هلإ 

يف هللا ،  " قلا هل  هی  نأ  نود  علا  با  ا "
.هلا ه  ا  علا  اهلاق  نأ م ."

عقت خأ  ةم  قلا  ىلإ م  علا  هداقا  ح 
لت ةاف  ئجف  هلو  خأ ، ةم  ةحرالا  هم  ری  نأ 
اهتو ل " ةأفام  هه   " .اهتءاع ةم  لا  يف 

هو لاق  ثح "؟ اذام   " .هم يف  ةغص  ةفغ  لخل  قلا 
". ءيشال ...ءيشال   " .اهسأر لّقو  اه 

" ةحرالا ةلل  ينوحأ م  ه  " " اه ىلإ  فك ج  "
اذإ ءيش ، ث  لو  ". " ءيش يل  ث  ل  ال  " ."؟ ..له "

قلا لاق  ةحرالا " ةلل  هلأسأ ل  لا ل  يلاس  ىلع  جأ 
هقلو يق  لی  هی  ح  ةغلا  هفغ  م  اجراخ 

ه ام  ". " الجا  " هب راشأف  فقاو  الاز  ام  اهآر  .اناج 
لقلا ةلحل  لصو  ق  بالا  نأ  قلا  كردأ  لالا ."؟

لعت نأ   " .اهزانإ يف  ددی  لو  اهفع  ل  ةه  للا 
ىعم ل  ةرق  ...اأ  ةرقو  ةسش  اح  ضن  انأ 

لا يسك  هنو ع  ...خأ " بح  أك  ةرق  ةللا ،
.هم اق  نل  لل  هلع  لج  لا 
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ام لك  تاح ، ىلع  .الال ال خ  ةه  مقس  "
ةشام اه  ىلإ  اهم  تدع  ةه ن ل  لقت  نأ  لع 

اذو ". " عضلا يهو  لا  ىلإ  ةللا  خأ  باصاو 
لق عسأ  يأ  الو  فس  نأ  قعأ  ال  " " ...فر

ب مأ  قو  لت  يلا  ةافلا  ىلإ  قلا  ن  لذ ."
نلعفس عن  ". " ..نأ قت   " .ضرألا ىلإ  اهنو  اهققش 

يلا ل ةافلا  ىلإ  نای  نآلا  ناثإلا  لذ ." لعفأ  انأ ال  .لذ 
". ام ت لعفأسو  هت  اهعد   " .ةفغلا ال  اهع ع  عفت 

اهعأ نأ  ه  هلعفأس  ام  .لذ  ينامإ  ل  .ال  .ال  "
.هم قف  غص  سج  ىلع  هی  عضو  دعت ." عم ح 

هلإ فلا  ث  ء ." اه  م  ی  عقأس  اهمكأو ، اهخ  "
". يه اك  اهل  دعس  نآلا ؟ ترإ  "

هلع ه ام  لك  .ههم  قی  نأ  ةلفك  ناك  ماأ  ةثالث 
ثس ل امو  اع  هو  غلا  حافلا  اه  ك  نأ 
ىلإ الل  ع  براق  هلقن  .های  لو  هلع  اهاش  ن 

هقلل لحالا  ىلإ  هلقی  ينم  براق  هلل  لا  ضع 
ةم م  كأ  هفح  لا  سرلا  داعأ  .هرانال  ةعم  ةراس 
هاقفار م لجرو  لق  هی م  ل  لا  ةهلا  لجر  ة 

ىهقلا م  ةق  ةغص  ةقش  يف  هعم  اماقأو  هلصو 
.هف هلع  اوفی  نأ  اورق  لا  ـ  علا
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ناك يلا  ةللاو  احدم  نالا  أر  هع  حف  ح 
ا عاقلا  روی ب  ةسأ  بر  ىلإ  هنا  .دادت  اهلإ  ع 
هل لا  علا  س  لاخ  عم  م  ل   .نام  ع 
يف ف  هو  هع  ىهقلا  يف  ةسألا  بر  راد  .احو 

بق نأ  لق  .ةسألا  هف  قت  نام  فالا ع  ءلا 
كحو ةقلا  يف  هی  م  ةلئاعلل ، هنام  كی  نأ  غلا  رق 

ىلإ لل  ةجا  ع  ل  ىح  اهلع  برت  ةئاقلب  حافلا 
.ةقلا لخاد 

هلئاعو ل  نأ  بألل  راشأو  عقلا  هقح ت  لنأ 
يف ای  نأ  نود  اقفاو  ةمابا  لجلا  هش  .هعم 
يف هشفو  هأی  لا  ها  بألا  لنأ  .اههجو  لصافت 
ةهق غص ، ءام  داب  اهلح ، مألا  لنأ  خألا ، علا 
لماع بقا  .تام  ساكأ  لل ، ةغص  ةواحو  ةع 
لجلا ةرداغل  هی  لو  هل  راشأ  لا  بألا  م  ىهقلا 
.هعفی ل  لا  بالل  اأ  ث  لو  .نالا  غلا 

خ هو  لماعلا  فنا  .اش  بو  ءاع  بألا  ل 
احأ .لجلا  ل  اوه  نأ  لا  لقلا  فلخ  لاعلا 

نأ ع  لا  ىلإ  لا  عه  اب  همأ  عرألا  تالا 
ةعاس " " ءاعلا ىلع  اخأت  ال   " .ةع اهالم  م  ادت 

ج ترا  يلا  تاهجلا  ةقل  اع  لو  دعنو "
.ىهقلا داور 
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هاحإ لاق  عقلا " ت  هقح  لجلا  ين  اا  "
تیات س .عقلا  ءادلا م ت  ةقلا  يهو ت 

نوخآ قات  .اهع  اعو  يسالا  ىلع  ءالشأ  ة  ج 
علا لاحأ  .لعلا  خالا  لخا  .ةجافم  تاحا 

ىلإ نوف  ىهقلا  يف  یلا  .ةغم  ةماق  ىلإ  ىهقلا 
تاصأ ةش ، تاراس  .هلإ  نعهی  هجراخ  یلاو  هجراخ 

بح ةحاس  ىلإ  نالا  لت  .ذاقنإ  تاراس  فاعسإ ، تاراس 
عم ةرالا  هو ی  رافنإلا  تص  عف  امأ ه  .ةغص 
دع فع  ل  هل  دلا  عقلا  يف  هونا  یلا  ةثاللا 
نأ ع  اقس ، اذال  فع  ل  اقس ، یلا  هااض 
و ةلا ، عاقلا  ىلع  تثات  يلا  ءاملا  لس   
لا هج  حافم  ة  هنا  لا  يمدآلا  للا  ةئار 
هج فع ح  فم ، لتاقك  باعأ  ةدوب  ل  هرادأ 

اذال فع  هلو ال  هفش  ءامدو  هتاح  ذاقنإل  اهترا  يلا 
أقی نأ  ىتو  هع  غأ  .خآ  نام  يف أ  لو  اه 

.هی يف  هحور 

***

ةضالا هالم  تی  زالا ، حلاع  قعلا ، ناك 
هنای ال  ناقفام  ه  رافنالا ؛  عقم  ىلإ  عه  ح 

: اهلإ هو  علا  هسو  لح  هی  ع  ابأ ،
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ال حأ ، ا  ع  نأ  رأ  ال  ةلللا ، يمامأ  هرأ  »
« لا لخی  هات 

»؟ ا س هت  لا  «م 

« داّعلا ...داّعلا  »

ىلإ نالا  ارداغ  ْیللا  لجلا  اام  قعلا  لاق 
.ةلا اههم 
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ةياكحلا ىلع  ةئراط  ةاتف 

ك .يم  اج  اق  ل   هشا ، اك  ي  ل 
يف ههانا  فلت  نأ  يلا   ةحلاو  هم  ، غصأ 
يلا ةحلا  ةافلا  يلو  اعق ، لجألا ، ل  .اتراح 

اهل ىحوأ  اك  يمأ  يتأَّن  ح  لجلا ، ةلس  لت م 
ناك  .ابأ  هع ، حفت  ل  ل  قی  ل  لا  اهلح 
اهنال هل  ت  غلا  يخأ  رأو  می ، لك  الم  مامأ  م 
.اهفن ىلع  ةصلا  ةرالا  ىلإ  ائاد  ةعلا  ةفالا  م 

". داّعلا اه   " ةالام ال  دف  م "؟  " لخالا يمأ م  اهب  خت 
عئاك يمأل  ةلا  ه  .هم  ءيش  ال  ىلإ  مألا  لف 

يف تاحو  ثانإ  ثالث  ىلع  اخ  هاع  لت  ال  لم 
لت ارو  .اهیت  ااوز ال   عألا م  هصات  لم 
يف راع  ةصك  اهلح  يلاو  اقل ، لت  يلا  ةفلا  يه 
هنأ ىح  هحأ ؛ يلا  داّعلا  ةفص  .الزام  يملا ب  هق 
نآلا انأ  .كألا  هحأ  يل  .ن  نأ ی  ىلع  ؤ  ل 
لا نالل  يی  نانإك  انو  ك  ل  ة  هقفأ 

.باغلا اه  فت س  لواحأ  انأو  هئافخا  .هلإ م  ينأ 
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هاق لما  لجر  هف  يف  نأ  اقم   اس  هل  جأ  ل 
.ثأ هل  ىقی  نأ  نود 

ةق لقف  هاغ ، س  ع  هتلاو  ثت  يمأ  ناك 
فعل لا  لن  نأ  الإ  ال  ل ی   " .ءىفت يلا ل  قفلا 

لقو هف ." هع  الأسو  الإ  ضرألا  اش م  كن  ل  هنام ،
لقت رالا  اه  رت  الك  اهغات  يلا  ةعملا  فتت  نأ 
تالك يمأ  الو ت  اباصأ ." لاك  ان  يتاح  يف  رأ  "ل 

ةضالا ماألا  يف  اهحو  باغ  اهّه  يلا  ةألا  هه  ُُت 
ملا الماك م  اقع  اهلل  يف  ت  اهنأك  .قفلا  اهلقثأو 

، كن نأ  الع  القث  تا  ىح  لالا  ای م  قل   " .ّلا
لتو هلم ." ىلإ  نلا  خلا  اهب  دعأل  نآلا  هذأس 

ه مقی  ًالمأ  اهجوز  عای  ح  صالا  ةم  ىلإ  اهق 
.سأ ىلإ  لو  خل  ملا 

.يمأ ُلأس  صالا "؟ ةم  ىلإ  می  لك  ناهی  له  "
ىلإ ةئاع  انأو  لا  می  ع  ةحاو  ةم  اهیأر  ك 
.يمأ لاق  .ةفدام  اهُو  عسألا  ةاهن  يف  للا 

، ةملا لاس  ع  افقت  نأ  م  .می  لك  اه  نالعف  "
لل ناو  صالا  ةمو  اهلم  ب  لا  ناعری 

اهساقتأ يلا  يفغ  يف  ةحو  لج  اهب ."  ّ باع 
.أ لو  ءالا  ةغب  تعش  .يخأو 
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اللق ت يثل  فقو  ناك  بـ  ةللق  تام  يف 
هیح ل   ةعمالا ، يف  تالل  ةلا  ةللا 

.ال  " م كأ  ل  درو  اش "؟ جات  له   " زوال
نام يف  يئاقل  ل  نأ  ت  هلس ، يف  يو  اش ."

؛ هلإ هذأ  نأ  ةم  ترق  .لذ  لعف  هنأ ل  فع  يلو  ام ،
ةاف هلات  ناك  ةباللا ، ةعلا  يف  ل  ح 

فعأل ـ  رانإ غ ىلإ  ةجا  مألا  .ةتاف ل   ة 
م ةاف  س  كأ  لف  يع ، هلأس  كألاو  .هح  اهنأ 
انأ كأ  لو  .تالالا  س  يف  تو  اه  سرت  هناج 

ةلا فع م ه  نأ  الو   هلإ  ةلا  لذ  كأ م 
.يلإ

ع الإ  ةعمالا  م  داعلاو ، يه  اجت ، م  اهرأ  ل 
هفلخ هلأ  راح ، فص  تاذ  يم  بقت  .داعلا  ءافخا 

يلأتو ل  اهت  يقلت  اهعم ، لق  يسارد  يهنأل 
". قم ىلإ  هذأ  نأ  رأ   " افوعم يم  ل  للب ك 
يم ةقفام  یت  له   " .ةقلا حتافم  لمأ  ينأو  يلأت 

اهثحأ يلا  ةهلا  غ  ةقلا  عت  ناك  لذ ." ىلع 
ىم اح  ". " قفام رأ  .ال   " .اهس فعت  اهأو  اهب 
فن يف  اغ  اه  قلأ  اهق " يف  يت  نأ  لقو  ش ."

". كخأو علا 
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". ةعاُش  " لق سا ." ام   " يلأس يلالا  ملا  يف 
يلا ال ةفلا  كأ م  سالا  اهل  يع  ل   .ضو 

ُلق سا ."؟ اقح ه  اه  له   " .ار اهیأر  يف  نألا  لت 
". حأ عن   " ددب تدر  حأ ." اذإ  يفِصو  عن   " ةفال

ل تاضام  می ال  َةص  ةعمالا  يف  يقلن  نأ  اقفتا 
اهلع وی  ةلج  ةافلا  ناك  .تالا  افاك  با  مامأ  هف 
لت ةلا  هه  اهلو  ةدامر  ةزلو  اج  تت  .ءالا 

ع دعأس  اه ، نا  يعسإ !  " .ام اعن  ةك  ی  ةقح 
كأ .اهسا م  ام  اهلأسأ  نأ  ينأ ن  تتو  للق ."
جت اهرأ  ل  .افالا  ْلخد  .اهنأ  انأو  ةعاس  عر  م 

يل ْلاق  ينول ؟ يمأ  مأ  قلا  ع  اهمأ  ةناث ،
ناك يث ، لا  تلا  ىلإ  ُّفلا  نآلا "! ين  "
يغ باقنو  ءادس  ةءاع  تت  .خأ  ةاف  اهل  اهتص ؛

؟ اه لك  ل   " .الاج كأ  تب  .اهع  اع  الماك  اههجو 
اهل ةجالا  نود  امات  يلم  اقم  لخد  عت 
اهلو اهترا  ينخأس  اهأ  ك  يثت ." ال   " .لا
.اهلأس صالا "؟ س  له   " .صالا ةم  مامأ  فقت 

ن ام ، ةفئاخ  نأ  له  ةراس ، ل   " عقأ لو  .باجأ  عن " "
اح ". " نآلا اش  حشأ  نأ  عسأ  كجرأ ال  ". " لم  

ثت لو  لا  ىلإ  يعمالا  صالا  ار  یت ." اك 
لت نأ  تعاو  يلأس " " ؟ داعلا ت  ك  له   " .اك
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اهل تددف  .ّيلع  ةفض  نس  ةاف  اهل م  رم  ةحاقو ال 
نإ فعأ  نأ  نود  عب  اهسأر  تّهف  داعلا "؟ له ت  نأو  "
نأ لو  هحأ  ينأ  نأ  .ءاح ل  هام  اههجو  ىلع  ناك 

". اناج با  .ال ه   " لق .لباقلا  رعش  يلدای أ  هنأ ل 
هفع أم ال  هجل م  اقم  ىلإ  هس  اهنأ  عقت 
تلاو فعت  ل  فللا ، ىلإ  اك  فلت  اذال   " .اهاس حأ 

". هع اش  فعت  ناك  نإ  اهلأس  هی ." ال  ". " ساللا اهب 
ال ت ْفقت  لا  با  مامأ  ىفخا ." هرأ م  ل  "ال ،

فلخ انرد  صالا ." خأن  یأ  م   " .امامأ ةرام  ةراس  ِّلك  ىلإ 
صالا فقم  ىلإ  هانعو  يئلا  عرالا  ىلإ  لا 

.اهم ایح  لدان  نأ  نود  افقو ن  اه ."! م   " .يمعلا

صالا ت  نأ  اهل  افقم  وسو  اراح ، لا  ناك 
فلخ اهمالم  أقأ  نأ  عسأ  ال  يلو  يمعلا 103 
ةئارو ةعلا  صالا  باش  لتا  ملا  ءاه  باقلا ،
بالا اهل  يلا  لاللا  ةئاب  لت  داجألا  قع 

اهب فأ  و  ءاهلا ، قس  ىلإ  ةیلا  قس  مداق م 
قرزأ جاجك  ةفالا  ءالا  لا  فنا  قو  دعن  ح 

نام ل يف  هحأو  اهَّحأ  ةاف  هلعفس  لام  هفأ  لو  .فن 
مامأ ل  هلاو  یأر  صالا  فقت  ح  .هف  ه  ع 
هت ل  فعن "! اه  وأ  هلاو  ه  كاه ، لجلا ، اه   " ىهقلا

انأ فعأ  ام  كأ  ءاشأ  فعت  اهنأ  وی  خألا ، يقلعب 
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.كأ هم  بقت  دات  اللق ، همامأ  فقت  .هلئاعو  داّعلا  ع 
قلا اهمأ  ءب  اهمامأ  سأ  انأو  اج  ههجو  ُفت 
.الم ىلإ  يعم  ةهم  يئارو  تراس  .لعفت  اهل ل  هثل ،

". نأ م  فعأ  انأ ال  !". " كجرأ انأ ، م  احأ  ت  "ال 
ت با  اهنأو  ََلا " ءاسأ  حأ  ". " اشر يسإ  "

م ترعلاو  تدرالا  اهع  يف  اهیأر  ةمابا  اهباقن ،
.اهلح ءيش  لك 

ل اه  بالا " لعلا  تت  اهنأو  ةأف  لاق 
اه  " اهملعم لاق ل  .اهلأس  م "؟  " اهلإ ُّفلا  هلاو ."!
ام اج  فعأ  ال  ينأو  لق  هلاو ." ل  لا  لجلا 

". هع ءيش  لك  فعت  نأ  وی  لقت ."

هفعت امو  لذ  فعت  نآلا  ةملا  ...هع  اه  "
اهلأس هلاو " هنأ  ىلع  ناك   اذال  ". " اس ل  ةملا 

ل لو  ىح  هلاو  هنأل   " .يس م  ءاغ  عسأ  ك 
هماعأو داعلا  ناك  ثداح ، يف  افت  داعلا  الاو  .هی 
اهفعأ يلا  ةقلا  يل  لكأو  ان ." لا  حلا  .اهعم ه 
اهح هجخأو م  فت  همأ ح  يف ح  ناك  نلق  "

اذام ". " تلا ىلع  يع  هنأ  قعأ  ...تم  هتلو  انأف 
.ُت ل  یأو ه ..."؟  " اهلأسو يح ." هنأ  قأ  " ."؟ یقت
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یأ فعت  يلا  ةحلا  نأ  اهل  لقأ  نأ  رأ  ك 
.هع لأتو  اه  ىلإ  يتأل  هتت  ام  محا  يلو  .ه 
نأ اذال  لأسأ  ل  يفض  نأ  ". " هع أل  اه  "ل 
ةلا هه  لذ ." ىلع  تمأسو  ". " نذإ ةوب  لز  ام  ". " اه

نأ لق  .اهض  حأ  .فخ  ت  ت  اهعس 
". ال م  لأس   " يفك ىلع  اهی  عضو  لا  لخن 

حأل ع س يلقت  ال   " .ةنالا ةلل  يلع  تكأو  اع ." "
!". لعفأل كأ  ل  ". " ه يقالع  وأ  اه  دجو 

ت حار  .اعم  اج  انأ  عقت  ل  يتلاو  اهتأر  ح 
ةم اهناج  ىلإ  فقأ  يتأر  .اهلإ  فعت  اهلعل  اهلإ  ال 

ةقص م اهنإ   " .يه يلأت م  ةففخ  ة  اهحار  لق 
نأ عقت  لو  لاق  يبا ." ا  يلفت  ...اهب  الهأ  ". " ََلا

للا اه م  اقا  لا  دالا  اه  لك  تت  ةح 
دعت نأ  ةصف  اهمأ  يك  لق  يفغ ." ىلإ  هس   " .هم

.خلا لخدو  يمأ  لاق  الا ." ال  ّعأ   " .اهع ىلإ 
اهسأر ته  ةوب ." ةهق  ت  له   " يفض ىلإ  فلإ 

يف يمأل  غلا  يخأ  لسرأ  .ثت  نأ  نود  باإ 
ةتم علا  ". " ةعضام يفغ   " .ةهقلا ال  هل  خلا 

.ةقناخو ةر  ناك  .يلمات  اهنأ  فعأ  .لاق ك  ةقنأو ."
له  " .اهباقنو اهتءاع  اهع  قلأ  الم ." م  يففت  "

ْلج حم ." غ  لا  يسك  ضرألا ،؟ ىلع  لت 
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ناك اهناج ، ىلإ  ُلجو  اوی ، ةكام  وس  ةداس  ىلع 
خلا يخأ م  تداع  .هسا  فعأ  درك ال  ةذاخأ  اهئار 

ةحار ناك   .امامأ  هعضو  اهعم ، يمأ  هلسرأ  اق  لت 
تح يلا  ةقلا  يه  ". " غلا خأ  هه   " .تو مقلح 

مامأ يملا  هرومو  داّعلا  ع  اعم  اثت  ق  اك  اهع ."
ك ال  اهلإ  يخأ  تن  .هل  يخأ  ةكامو  اكاش 

ع الإ  ثت  لو  افغ  لخت  خآ  لاع  م  ةاف  ت 
ث .لاق  ةلاقلا " م  اش  شأل  هذأس   " .ةل ئاقد 

كالا ىلإ  ت  يهو  اشر  لاق  كالا ." يفا   " .جخ
ةقناخ ةفغلا  نأ  فعأ  .كالا ك  .اهلاق ف  صلا 
عی ل  نآلا  رهی  لا  قلا  فلا  تصو  ةرو 
حفأ نأ  لت  ل  اهل  .ل  قو  روم  لق  ةدولا 

ه ةقلم  لجو  اهنام  هن م  .لا  اهل  كالا 
ّقت قو  قلا  يلملا  قبالا  ةع  ىلع  اهیی  الك  عت 

ةقلا ةدالا  ىلإ  ْتن  .هنل  هو  يسإلا  هالم  هع 
.لاس ةغ  لاق  اه ."؟ ناك  م   " .كالا ّلُ  ح 

.اه م  نآلا  نال   اك  هلإ  ت  اهت  اهْجأ ، ل 
اهب اج  يلا  لا  تاذ  يه  نآلا  اهم  يلا ت  لا 
ةك م  اهلإ  ت  يهو  ایاغم  اعُ  كا  ار  .يهو  انأ 

اهساقأ اهلت ، يلا  ةللا  عأ  نآلا  يلو  .كالا 
نأ نود  كالا  مامأ  هارأ   .اهاس  ًاحأ  هف  كُ  لاح 
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ل می  تاذ  ينی  ل  .يل  ی  وأ  ةن  يلع  يقلی 
هنأ ةحاو  ةم  های  لو  ةعسألا ، يلحر  يف  صالا 

.يعمالا لا  عسألا م  ةاهن  ةئاع  انأو  ةفص  يناقلا 
.هل يه  اهَّح  ال  اهل ، هَّح  حأ  يلو  نآلا  هحأ  انأ ال  ار 
قعت ام  ىلإ  يهو ت  ةعل  لك  يف  لم  اهاع  ناك 

اهتان عاقأ  نأ  دوأ  ك  .لا  ىلع  همق  راثآ  اهنأ 
فعأ ال  انأو  ةمو ، ةُّم  يهو  اهرعش  فك  اهلأسأو 

.لوألا رعلا  س 

رلا ةلاق  م  ةجاجد  ل  يققش  يمأ  لسرأ 
مامأ لت  يخأ  ناك  يفغ  م  اجخ  ح  ةقلا ،
هل بـ يلع  تدان  .لخدأ  نأ  ىلإ  ت  يمأو  خلا 

". هت اح ل  ". " اعم غت  نأ  لق  هت  "ال 

.اهسال لماك  خأ  ةم  تترا  قو  لا  ىلإ  اجخ 
". ينای نأ  حأل  رأ  ال  لفأ ، لذ  " " لل ةجا  "ل 
م ةأما  اتراز  نأ  تأ  ال  كآر ." اذإ  اه  فعس  مو  "

لاعك اهلح  م  لاعلا  ىلإ  ت  ال  اهل  .ًالق  هلاع 
فعو تالا  تام  اه  تّم م  ناك ت ك  غ ،

لم هاتا  ن  نو  ُلق ، اه " م   " .لا اهامق 
ىلع ارم  اا  شف  لجو  داع  هلاو ق  ناك  .داّعلا 

"؟ اه يع  له   " .ةلا قلأو  ه  ترم  .هلم  مامأ  ةلا 
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ل لع ." لسأ  ُج   " .للا الخد  نت "؟ نأ  یأو   "
م اكام  اا  اهلع  شفت  يلا  ضرألا  ع  هت 
هلع ولا  ولا "  " م م  ىلع  ئتو  نللا  فلا 
مو ب ءاو  ءادس  نالأ  تاعمو  ةعم  الاشأ 

ةعمالا م  ةقص  هه  " ."؟ عم مو   " .ةجاد ر 
الجإ اهو ، الهأ    " .ةغل ةغ  مق  لق ك  ةفضو ."

ىلإ نأ  و  غلا  شلا  يف  الج  راج ." ىلإ 
اهنأ ت ع لعأ  .فغلا ك  بابأ  عات  يهو  يفض 

لّت هع " الو  هم  ال   " لق هم "؟ اخ  عس  له   " .هفغ
نأ وی  .لعفت  ل  اهل  .يس  اهنأو  اهعجو  تثأ  ينأ 

عفت ال  اذال   " .عمد م  ةق  اهیل  ع  لو  اَّفج ، اهع 
يحاص ىلإ  تراشأ  لجر " اه  لخی  ال  هجو ، اقن ع 

اهب خص  باقلا  عفر  حو  .نآلا  ىح  ثت  يلا ل 
قاف ل ت  اهلو  اهلإ  هنو  اشر ." ...اشر   " ةألا

ه ناو  لاع  جب  زعلا  .اهحاو   اشر  اهم 
ةففخ ةجح  عس  يلو  اهعمد ، تأ  لف  يحان  اشر 
بالا اهجوز  فقو  ح  اللق  زعلا  تأه  .اهرص  يف 
كری هو  اجراخ  داع  ث ث  ام  عل  هاع  ىلع  ام 
يلو .ءالا  ب  ءالا  ناحأ  لدات  س  ل  مألا  نأ 

الق ال ." ". " ااش ال  ّعأل  هنأس   " لاق هلا  يهت 
اهیی عضو  ق  ناك  اب ." يف  اش  قل  .حاو  ت 
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ناك نإ  ةكأم  .ةناث ل  اهتداعأو  هل  ضرألا  ىلع 
مألا ه  ا  يلإ  هجت  اهلو  زعلا  تغ  اشر 
ينأو ااش ." ال  يعصاو  خلا  ىلإ  ـ  هذإ ةعاش  "

.ة ال يلإ  تن  اهل  ال ."  " لقأ نأ  تدرأ  .ينغت  اهیأر 
اشر م خأت  اهیأر  يلو  یح  اهب م  راد  اذام  فعأ 
لو جخو  الا  تدعأ  .اهلختو  داّعلا  ةفغ  ىلإ  اهی 
ىلع الا  سوو  بإلا  عضو  .الا  ىلع  اهجأ 
هفغ لخدأ  نأ  ئاللا  ل  م  اهجوخ ، نأ  ضرألا 

ح .اهعم  جس  هنأ  يبای  اغ  ارعش  لو  اهعم ،
اهنأو اهفلخ  بالا  قلغأ  يلا  زعلا  اهعت  اشر  جخ 

". ةلجو ة  تاح   " .هلع عالإلا  يل  ل  اّس  ت 
ة  " اب لا  لا  لق  دل  ثت  نأ  ك ت 
". ةاح ال  عت  باغ ل  نأ  م   " .زعلا لاق  ةلج ال " عن ،
م كاه  ". " هارأل قف  عأ  نأ  رأ   " .اشر لاق  دعس " "
يف ةرام  لق  اهب ." كم  ءيش  لجأ  م  هراح 
ت ل  اهلو  زعلا  يلأس  هامو ؟  " .الإ ل  یلا 

انأ  " لأس يلا  يه  اهنأو  اشر  اهن ن  تر  .يلإ  ت 
ةاجإلا ناك  هفع ." غ  ار  ...ءيلا  اه  فعأ  ال 

اشر هن  الا  بت  ل  .كألا  افل  ةهجم 
نأ زعلا ."  لاق  يبا " ا  یأ  ىلإ   " .ُهنو .ةع 

.هن اهل  اهعم  لواح  هت  نأ  زعلا  تدارأ   " دعن
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لماك تت  نأ  لق  اهلقو  اشر  حا  ةفاخ  ةعو 
عسأ ام  لك  لعفأس  زعلل " اشر  لاق  بالا  .اهداس ع 

فعأ ال  دجمو ." يح  هنإ  لقأل ل  ج  یأ ه ، فعأل 
.الإ زعلا ل  وأ ت  هع  اش  فعت  العف  ناك  اذإ 

زعلا لاق  اه ." هو  خأ  ةم  يترال  يتأت  نأ  ىتأ  "
". مأ ىلع  يلس   " يلإ زعلا  فلاو  لعفأس ." "

لهو ج هفغ ، يف  یأر  اذام  اهلأسأ  نأ  دب  ناك 
لو ىعم  ةلسألل  .ةفغلا ل   يف  ءيش  يل ع  اه 
ةئرا يش ، لك  ىلع  ةئرا  ةاف  انأ  .نآلا  يغ  ام  اهباجإل 
يتلاو اعدو  .هضامو  هتامو  هلقمو  هتاحو  هیاح  ىلع 
ةلم اقفا ع  صالا 103 . ةم  ىلإ  انعو  ءاغلا  ع 

اذإ فعأ  الو  .ابأ  اهع  لن  لو  يعمالا  ملا  مامأ  صالا 
.ال مأ  ينود  داّعلا م  تراز ب  ناك ق 
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لوألا باتكلا 

ىلوأ فاك 
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لوألا لصفلا 

دّاوعلا

45

www.jadidpdf.com



- 1 -

اهقف ةاع ،  هك  تر  نأ  ع  للا  م  جخ 
دعلا مأ  خألا  يفو  اهلح ب  .يسهلا  سلا  ةم 
لحاس ىلع  فلا  ب  يف  ماقس  يلا  ةلللا  ةلفل  اعم 

اك همأ -  ةءاع  لعی  لفلا  تاذ  لا  يف  أر  .لا 
هك اهعش  ثال  اهسأر  اهقسأف ع  مألا -  اهب  لعت 
ةالا مألا  هت  ل  .اهفك  ىلع  اهتءاع  نلب  داس  م 
رت اذإ  علا  انأك  مأ  می  اهثالا  اك  ةلا  هه  اهتءاع 

لو هلإ  تن  .ةلقم  ةداع  ىلإ  لی  لا  تاذ  مامأ 
رت لا  ُهلا  ََقف  مألا ، لعف  اك  اهلإ  ی   
هتأخ لا  حافلا  دسألا  علا  ع  لو  .لوألا  هءاغإ 

خألا هتاح  يف  می  لك  های  عش  أك  عش  ةءاعلا س 
.هق خآلا م  نالا  ىلع 

هباتو ائاع  عزت  يلا  ةلا  تلا  زا 
ماقرأ ال  اهل ، واع  ال  تب  اهت ، يلا  هجلا  ءاقك 
ىت تان  تب  ةبالا ، اهعرال  ءاسأ  الو  اهت 
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، ام ل  اهكا  يلا  هاو  هباقلأو  اهكاس  ءاسأ 
م اهكا  باقلأ  مز ، م  يفت  ّج  ع  ةثرام  باقلأ 
اهب حوأ  باقلأو  ةرولا ، اهثحأ  وأ  ةق  ةعص 
هلاض ىلع  ل  ةقلا ل  لهأ  مو ل  م  .هتاهاع 

ةلا اهب  مق  ام  الاغ  ةهم  يهو  يلا  لهأ  ةعام  نود 
ةفعم ال ىّح  يف  هكاسو ، لك ب ، راسأ  نلع  یلا 

.اهل رم 

، هت ىلع  اقفتا  اك  لا ، مأ  زوای ب  نأ  لق 
ئت ةفالا ، ماقم  مقت  رالا ، يف  ةعم  ةك  ةاف م  لأ 

نأ عت  ةافلا  نأك  هالم ، قت  لا  ةعلا  قبا  ىلع 
يف اهن  حّت  حاص ، لك  هفل  ال  عم  يف  هت 
هنأ ل ثت  لا ل  هقو  ةاع  تلا  هعش  هلصافت ،
اذإ ةافلا  فعت  ال  دسأ  لاب  عسألا ، اه  ةل  هل 

يسهلا سلا  ةمو  هك  .ال  مأ  مألا  لاب  ه  ناك 
للا هب  هفك  لا  دعلا  اه  كأ ه  اهماها  امو ی 

لذ لعف  ل   فع ، هعس  اهنأ  ىت ل  ناك  .يلا 
لعف ناك  ار  .هلم  مامأ  لا  اهققشو  ت  يهو  ىح 

تاقوأ يف  لذ  لعف  ناك  كألا  خأ ، تاقوأ  يف  لذ 
تلا هعُت ه ال  نأ  ت  اهنأو  ةافلا  خص  .خأ 

اه .دی ل  لو  َبا  داّعلا ." اه   " لخالا اهادان م  لا 
هق ضع  ایح  ىشای  .هلعف ك  ةدر  نأ ت  ةصف 
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ةقلا ج م ح  هو  هلف  ءيش ی  .حاص ال  لك 
لا يف  ةقاس  ةخ  لت  ل  ٍداأ  اهعرز  يلا  ةئاعلا 

.يسهلا

ةعرألا نالا  أر  ةعلا  لا  ىلإ  ل  نأ  لق 
هلع اسرام  لاو  رهلا  لا  ئاح  َراج  نع 
او اهمو  هتاراق  هلع  اك  .ةحرالا  ةلل  لا  هع 

اقلاو ااع  تافل  ةعلا  اهماحأ  ارص  اسر  اهغ ،
لاخ عم  بح  يف  هنأك  اقاتو ؛ افترا  ىح  اهب 

ال ةلدام ، ةعم  يف  هعاص  ىلإ  ةناث  هعو  ائاد  هع 
ناك .هتالوام  م  نسأی  الو  هه  م  لالا  مأ 
ةلاع نلع  ةعرألاف  ةفص  اعجا   ق  نالا 
مامأ ناثاو  لا ، عف  مامأ  هحأ  ةنواعلا  ةعلا  يف 
ملا ةاهن  يف  .زاغلا  عف  مامأ  عالاو  رالا ، قس 

تاجاجز عرأو  انلك "  " ةجاجز اول  هن  ام  نع 
يف نودع  قلا ، ااق  ةمی م  ةه  هف  هلكأ  امأ  ءام ،

ءالا انللا  نجو  نلكأ  رهلا  لا  ىلإ  ءالا 
ءيشال .يلالا  ملا  حاص  ىح  اول  للاك  حف 

حأ الو  هب  هقا  احاو  اسا  اكا  هنأ  ه س 
حأ ی  لو  .عم  هلع  هقلأ  نآلا م  ىح  فع 
اناك .اهب  نثی  ةغل  هل  لف  علا  هع  نودای   

فاعم اهقف  نعو  افص  دلا  داشلا "  " تاذ نوتی 
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ءادس ةع  ا  نلعو  ءالا  يف  ةل  ةع 
يف اهناس  لغأ  لع  ةق  يف  كاعلا  اهب  هل  عت  ار 

.قاسألا ةساحو  ةلاو  لا 

، تالفالا فقم  ن  ةعلا  ةحلا  لا  لس 
ةسإ تاع  ةَّعُلا  ةحالا  ةقلا  م  ةن  شفا 

عی ةالا  ك  مانا  لج  .ةاع  نود  فصُر 
، فشام لاسأ ، لافأ ، الم  ةخر ، ةن  الم 

دامو ةراِع  شغم ، ر  هتب ، يف  ةعم  رع 
لت يلا  ةحلا  ةألا  .ةماعلا  ىلع  اهضع  ةن ال ی 

أت اهنأو  رلا ، خ  عت  ناك  مسلا  لا  فلخ 
اك اهم  بقا  .ةقافلا  لت   لا  علا  اهفب ع 
لماك يغت  يلا  ةألا  افغر م  شا  می ؛ لك  لذ  لعف 

اللا ةثر  علا  ةعم  ةافل  علا  ةهم  ةرات  اههجو 
.اهلاخ دوح  جراخ  عقت  ل  اح  ت  اهنأك  للا  ةفع 

ناك .ةفغلا  ةك  لت م  للق  لق  اهت  يلا  ةافلا  هت  ةاف 
ةالا ع هقلأ  یلا  ءاقفلا  ءاله  ائاد  ه  يف  اهبات 

.اهجاح ةئاز ع  ءاشأك  اهه 

مالغ هل  حأ  .حأ  اهلغ  ل  ةلوا  ىلإ  لج 
هل نأ   هم  ل  نأ  لق  للا  الا  ىهقلا 

اهعضف مالغلا  اهب  داع  ح  .قلا  للا  م  ةراس 
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يلا ةحلا  ةرالا  يه  لت  ناك  .هرافإ  يهی  ىح  اناج 
له  " مالغلا عم  اراح  أو  اهلعشأ  .للا  همی  لالخ  اهخی 
لذ هل  لاق  ال " " "؟ عم ينخأس  له  " " عن " "؟ ةلللا فعس 

انأ لعت   " .لالا تاذ  ىلع  ادر  لق  لذ م  هل  لاق  اك  نآلا 
". لق لذ م  يل  لق  " " يتاح يف  ةحاو  ةم  ةیلل  هذ 

هت ةم  لك  " " می لك  هت  نأ   " ه مالغلا ك  ل 
تاف كاه  ال ! " " نت ال  نأ ، اهفعت  يلا  ىلوألا  ةلا 

تاعلا تاعئالا  ىلإ  هو   نأ " اهو ، تالج ،
هلو الاج  ع  ال  قفلا   " .هتا فلخ  ضرألا  ىلع 
هع يف  ال  ی  حار  لا  مالغلل  لاق  انانإ ." ع 

يف هناخد  فی  سا  لا ، هعم  داعلا  لدای  نأ  نود 
.كالا ءاهلا 

اهفقم يف  نآلا ، فقت ، يلا  ءاقرلا  صالا  ةراس 
ءاقرز ةغص  ةلم  ةراع ع  يهو  ةلا  مامأ  لا 
ل اه  تالفالاو  تالفالا ،" ةم   " اهلع ك  نللا 
ناوات قلا 103  نال  تحو  صا  يتراس  س 
تالفالا عت  مو  ةقلا  ةلصالا ب  لا  عرذ  ىلع 

كأ لا ل   صالا  ىلإ  اهم  داعلا  هن  .ةیلا  يف 
ىلع ل  ةن  هلغأ  .یلا  عاصأ  دع  بار  م 
يف قلا  تالل  اهعل  ةففلا  ولا  جاس  هسوؤر 

باقلاو قرلا  نعلا  ووذ  ناجألا  ح   ةیلا 
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لا مالغلا  ام  هی  عفر  .فلا  تاش  لاع  ءالا م 
هاتو هل  ث  ل  مالغلا  لو  ىهقلا  با  مامأ  فق 

.هلع اقناح  ناك  .لاغنالا 

ةیلاو ةقلا  لا ب  يف  ةحاو  ةم  صالا  فقی 
ةلفسإ يف   خأ  ةم  لی  ةق ث  ةق  بار  لقل 

اهت يلا  رالا  تاع  ةع  زا  .لل  ةزام 
قف لفسإلا  ىلع   يلا ت  لاغلاو  ةهلا  ةحألا 

ماسإ م  لاغلاو  للا  عت  ةملاف  .ةلمر   
اهففت ةزام  ةبات  هب   ماقو  لفسالا   
ةقلا لت  .ءالا م  يف  اسب  لا  اهو  افص  لا 

ةیلا ح ةناث  يف  هلإ  فعت  لاو  هع  یص  ی 
اداعا .ةیلا  لح  ةثالا  ةغلا  قلا  ءابأ  سری 

افزاع لوألا  اهع ، نالِّ  اهنأ  افكا  ث  اعم  لا 
.اعش اعاش  خآلاو  المو 

داعلا ناك  يلالا  عقلا  يف  هناج  ىلإ  لج  ح 
نأ ىلإ  صالا  هلح م ر  هو ی  ىح  هلا ، دراش 
حاص لق  له  " "؟ فت ك  اذا   " .هناج ىلإ  لج 
الدای ل  ". ". " می لك  اهلقأ  انأو  للم  .ال  " ."؟ لا
هحال مللا  هجت  يف  ددی  داعلا  نأ  غر  ایج  ایح 

هعم هت  عش  ن  ىلع  هدر  ی  ناك  لاو  عالا 
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هو ناغ  هف  لاق  نذإ " ع  ل   " .اقف نأ  لق  مألا 
ناك َََّص " ام  عأ  ل  " "؟ فع فك  هحاص " فك  هی 
ت ةعش  ٍناغأ  ءاغو  لت  ىلع  داعلا  ناغ   هف 
اشو ةمالعإ  ةهش  اهباصأ  و  الئاه ، احان  اهتالم 

ب هتق  اهف  كت  يلا  ةخألا  ةلا  يفو  .ةولا  م 
لی ل  هنأ  فع  ناك  .اهلإ  لا  داعلا  ل  ل  داعلا ،

فلا يف  اج  اعص  لذ  ناف  يغ  نأ  امأ  .ةهفات  ةغأ 
راق اه  يغأ ، ل  انأ  اج ! يعسإ   " .نآلا ه  لا  
هف یای  ل  ةهفات ." ةغأ  لأ  لو  هف  ةعجر  يئاهن ال 
دم ساق  ةغأ  اهلو  اعش  هنأ ل   لع  ناك  ناغ ،
عفاس هلو  اهلع  ةهفات "  " ةفص قالإ  يف  اك  ددی  الو 
قفلا یأ  لا  اه  عاقإل  الس  عالا  ال   .اهع 

اهو اهل  ةهم  م  ءاثإلا  يف  هفاأ  لنأو  هخ 
يلا هراتوأ  نود  اهق  اهحو ل ت  هتق  نأ  لع  هو 
أم اَّت  یلا  رالا  ق  عتو  يقلا  لا  مدأ 

". اهیب لكأت  الو  ةلا  عت  "

عامالاو يفلا  مالالا  نأ  ناغ  هف  هعقی  لا ل  ل 
ثرإلا هو ل  .هحل  داعلا  هتا  أم  ءاغلا ه ل  ع 

يف لخلا  اتراو  لق  نوك م  هم  لت  لا  يلقلا 
داعلا ی  ال  مأ  وأ  بأل  ةعا  ل  ه  .فلا  ةماغم 
اهبال نالاو  اههجی  يلا  ىلوألا  تاللا  الو  اهمالم ،
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نآلا ه  هحراص  لق  داعلا م  ه  ه  لام  .ىُلا  حلا 
لت ال  يلا  اهقالع  رص  ع  القث  ءاع  حی  هنأو 

.اهك ناك س 

ل ك  ناغ  هف  لو  ةك " ح  ةقالع  عأ  انأ  "
ةقالع ح قفلا ب  فع  فو   " ةخألا ةللا  ع 

هتراس ناخد  هو   لكأ  ث  ةغص "؟ خأو  ةك 
داعلا ل  لق ." َُت م  لو  نأ ل ت  لل " اهلعشأ  يلا 
عصأ هرص  جض  ع  ىقلأ  هنأو  حاترا  نآلا  حأ 

ىع ح ك  .هأی " فك  فع  لا ل  رالا  يف  ةلج 
قت  " ةغل ةخ  ناغ  هف  هل  ح  و  هل ." ةاهن  ال 
فعن ح  كاه  ل  يقص ، ا  ...هیاهن  فعت  ال  نأ 

، عم يتح  ". " هیاهن فعأ  هف  ا  لا  اه  ال ! " " هیاهن
ىلإ ام  هه  داعأ  ال  داعلا  قأ  ةاهلا "؟ لت  امو 
ىلإ يجاجلا  كالا  م  ن  لقلا ، ـ  لا عقلا 
نأ نودو  للا  ءاهلا  و  لا  ب  لا  غافلا 
اهنإ : " هیاهن ق  فع  ك  لاق ، هحاص  ىلإ  ی 

". يیاهن

داعلا ه  ثّ  نأ  كأ   اسب  ناغ  هف  ل  
.ةباللا ةعلا  قم  ىح  ماص  اراس  .نآلا  لو 

ءالا يف  اقلی  نأ  اعاتو  ةنالا  يف  هدع  داعلا  كت 
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ءاحإل لا  لحاس  ىلع  فلا  ب  ىلإ  ةقفلا  عم  باهلل 
لك می خ م  لوأ  ةقفلا  تراخا  يلاو  ةهلا  ةمألا 

.اهماقإل اعم  هش 

داو هش ، لك  الاغ  هرح  ری  رهج  فات 
، هلع أ  لا  ففلا  غلاو  همالم  فع  نأ  داعلا 

ةخألا هتراس  خی  لا  ناغ  هف  راج  ىلإ  ل  ناك 
ضل سإلا  غص م  رس  ةفاح  ىلع  لفلا  ةاب  لق 

سام تاراك  ءادس  ةراس  فقت  .ع  اهقو  تاتان ل  
ق فقلا  نأو  فلا  ل  يئلا  بالا  مامأ  ةملا 

ةمالع سآلا  ئالا  هأ  ل  اهغ ، نود  اهل  خ 
فصلا نلب  الو  فقلا  مامأ  ةلا  فقلا  عم 

عم و  داعلا  اهفع  يلا  ةرالا  دسألاو ، فصألا 
اضاو ناغ  هف  هحال  كاترا  اهلصو  تو  اهموق ،

لجت .اهی  هنأ  فعل  ةفل  ةجا  لو  ههجو  ىلع 
اهی تو  ةاف  لل  ةرالل  يفللا  بالا  حف  ةف  ئالا 

، ةهمو ةق  ءادس  اع  ىلع  ئت  ةم  ةل 
هو هل  با  و  لخالا  ىلإ  ةألا  ةافلا  ت 

علا دسألا  بالا  فلخ  ترات  ىح  هتاب  اهعای 
هتصاخ ع  هو  ةرالا  ىلع  ام  ئالا  يق  .لل 

ِهنُأ ل  " "؟ لخن له   " .يمامألا بالاو  ةنالا  بالا  ةآم  ب 
نأ لخدأ  ". " هت ىح  تراس  يهت  ل  ". " ع يتراس 
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". !". " سخإ ". " لصو لا ق  نأ ح  وی  .يتاو 
ىلإ هعم  لخدو  هئاح  ف  هتراس  ةق  ىلع  هف  ساد 

ةناالا اتلا "  " ةراس ه  اعم  هلإ  اهی  لام  .لالا 
لجر ع  هلا  قات  اهع  اع  فقت  يلا  ءادلا 

ةمامألا ةرقلا  لخاد  مالت  نأ  اهفاكأ  دات  ض 
.ةغلا ةرالل 

ایقت لالا  م  لفلا  عای  ةداع  ناغ  هف  ناك 
حو ایت ، داعللو  ةقفلل  اههی  يلا  ةنالا  راعشألل 

ه رهلا  م  هوه  نأ  ه  اناحأ  داعلا  هحزا 
هو ةشام  اهلإ  ع  نأ  يلا   بالا  ةل  اشات 

اهم اعاش  ناغ  هف  ناك  ةققلا  ل  لت  ل  .هب 
تامأل ب رلا  رلا  اه  هتالك س  ناك  ارو 
ةافلا هه  اق م  انام  نأ   رق  ةلا  هه  هنأ  الإ  .فلا 
لا ل  ل  .هحاص  ةاح  يف  ةاهلا  ةاب  لعشأ  يلا 

ىح اهرح  م  اههم  م  نآلا  هؤق  ام  اهلإ ، ال 
لفلا ىلع  ئاقلا  ةحو  لوألا  فلا  يف  اهسلج 

ةرو هحاص  ةاح  نأ  هل  ةفاك ل  ناك  اهللل  ةتلا 
هیاهن ىلع  مألا  قا  ل  ام  نسو  اهل  ل 

.ه

ع ءام  اشر  اهف  جت  يلا  ىلوألا  ةلا  لت 
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ناو لفلا ، ىلإ  اهقفات  يك  اهتلال  ةل  عاقإ  تالوام 
اهح ةعص  لو  جولا  يف  اهم  كأ  غت  مألا 

متامولاو لا  ضم  اهقاس   باصأ  لا  علاو 
فكاو لا  جراخ  ةعاجا  تاان  ةسرام  م  اهع 

ةقفام نود  الل  اشر  جوخ  امأ  لا ، يف  اهراوز  لاقسا 
لا كألا  خألا  ه  لق  نلا ل  بض م  هف  زعلا 

.لا جراخ  اهضف  اك  لا  ىلع  هلس  ضف 

ام ةلباقلا  عرألا  عألا  لا  ناغ  هف  ل  
هب ا  لع  حأ ال  ةر  ام ی  داعلا  ُِی  ل  هماها ، ی 

عاقلا ىلع  اقت  فلا  يف  لت  يلا  ةافلا  و 
هف ةر  ی  لو  تالا ، رال  خ  يلا  ةثلا 
لآ ىلع  نآلا  فع  هرام  حاص  نأ  لع  لا  ناغ 

لا يف  اهو  داعلا  هلاق  ام  نأ  هنأ ش  ىح  .هدعو  هلق 
هشاع ةق  لح  س  ل   اشب  هقالع  ع  لفلا  ىلإ 

.ه هحال  حی  هو  ئفادو  فخ  داه  ت  داعلا 
ىلوألا ةحاسالا  ةاو  ضعلا  لوألا م  ءلا  ةاهن  ناك 

.اهح ةق  عت  اأ  ةافلا  نأ  ناغ  هفل  نأ ت  ةلفك 
ةافلا هن  لالا  ىلإ  اهم  هنام  م  هن  ح 

لالا ىلإ  ةلالا  دلا م  حلا  بالا  لخدو  اأ 
.داعلا يقلل 
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فع نأ  نود  ناماهی  اهتو  اللق  ناغ  هف  عبا 
اهی يلا  ءاضلا  هه  سو  هالق  نأ  لا   ام 
ةحلا ةللا  .یددمو  فزاعو  قار  ةقفلا م  ءاعأ 

، ضاح اهل  يلق   " ناك اهیح  يف  هل  ةضاو  ناك  يلا 
ىلإ اشر  تداع  ح  ناغ  هف  بقا  للق ." ع  اهعلس 
مألا .يه  ل  " "؟ صاخ ل  غت  ناك  له   " .اهنام
مألا هف " ض  ناغ " هفل  لو  يلسرب  هفل  ةماس  ت 

م لل  ل  يلا  يه  ناك  ل  يلسرب  لج  م 
عتأ ام  لج ، ةف ب  نأ  لعت   " داعلا هحزاو  ئاق "

". لج ةف ب  نت  نأ 

يلا ةمالا  يغتو  مألا  ل  ـ  لت نأ  ةقفلا  قفتا 
لصافت يغت  اهنأو  مألا  ىلع  حاترالا  ةن  تب  اهل ،

، ءاغلا ةقفلا م  هنا  ح  ةحاو ، ةغأ  يف  الماك  اهضام 
فقف اهعم  لوألا  فلا  هنو  ةرداغم ، مألا  هن 

لالا اغلم م  يلا ت  اهمأ  اشر  صا  .اللق  ةقفلا 
ةرالا با  ىح  اهقفارو  هج  يف  هسد  ةقفلا  ئر  ی  يف 

بالا ةآم  ب  بللا  ئالا  يفللا  اهبا  حف  يلا 
هی ك  ةقفلا  ئرو  ةرالا  ت  .بالاو  ةنالا 
ىلع اهسر  يلا  ةمابالا  تاب  هقف  ىلإ  دعل  اهل  احلم 

لت يهو  ءادلا  ةناالا  ةرالل  اأ  ث  لو  هفش ،
تاخ اهضف  ةفام  هلفت  لك  اهتراس  ثإ  يف  ةعم 
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.ةعلا حماللا  وذ  نالجلا  اه  ةكام 

هلسا م لا  غللا  ةقفلا  ئر  عدوأو  ةلفلا  هنا 
لفلا عر  عزی  نأ  علا  عوو  اهقوص  مأ  ل  مألا 
ةقفلا ةراس  هحاصو  داعلا  لصوأ  .يلالا  ملا  يف  هلع 

م لا  يفو  ةللا  ىلإ  قولا  مأ  اهدق  يلاو 
لقن ةراس  اجأ  نأ  ناالا  ضا  اهق  ىلإ  ةللا 
هم لت  ل  اذال   " .عرالا م  اهافقسا  ةحاو  ةرق 
ناك  " .داعلا لاق  يفت ." دقن  يعم  لع  ال  " "؟ دقلا ع 
نأ ال   ". " حالا لكآ م  ل  عئاج ، انأ  .لت  نأ   
". لق ىلع  فهل  م  كأ  ىلع   فهل  اعاش ، نت 
". عش اذإ  الإ  اعش  كأ  الو  اقشاع  لو  عاش  انأ  "

لكأ .ال  ". " ق يف  صالا  فقم  لن  ح  لكأس  "
لا ناك  .اصو  ت ." اك  ". " احاص يقلنو  ق 

لجلا لو  اك  اثی  لو  اقت  تارالا  م  ةلاخ 
ءاشأ ال اهص ع  يف  ثی  ناك  لقلا  ةراس  حاص 

لقو صالا  فقم  يف  .اهلع  نا  ةلسأ ال  لأو  اههت 
ناك ةف  ىلع   " داعلا اعدم  فلا  ةرالا  هف  كی  نأ 

نأ ئالل  راشأو  هنود  بالا  داعلا  لغأو  بق " ةلج ع 
ةماح  " الفم ئالا  لأس  ةللا "؟ يه  م   " .كی

ل ی  هناو  ...باش " نأ  ةماح ! " " مألا اهاشا 
ترا يلا  ةخألا  ةرلا  ف  ناك  الا ، داعلا  هل  ری 
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حئاولا غر  هفنأ  يف  اقلاع  لازام  لا  اهعو  هلاخ  يف 
یت ال   يلاو  لقلا  ةراس  م  لت  يلا  ةغلا 

.اهرم

عئاج العف  هنأ  تو  ئان  هالاو  ناك  لا  لخد  ح 
هجاح كأ م  ملا  ىلإ  ةجا  ناك  .حالا  لكأ م  لو 

.ءاعإلا قسو م  هشاف  يف  هج  .لكألل  
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ةعلا ه  هف  هقلت  نأ  لقت  لا  حلا  نالا 
أ لو  ت  ام  لك  ل  قحأ  ال  ينأ  لعأ  انأ   " .ةباللا

، لفأ اه  لع ، ال  ". " ءيش لك  يهت  ق  خأ  ةماغم 
". ثنو يقلن  نأ  هلا 

س هاقسم  ناك  ه  قلا  يلا  ىلوألا  ةلا  يف 
هقت لا  ةعلا  تالالا  لفح  يف  لذ  ناك  .هل  اهقع 
ل  ققلاو ، بادآلا  ةلك  ةحاس  يف  ةباللا  تاعلا 
اجفم ناك  تالالا ، تالاعف  م  ةلاعف  يف  اهمی  ارام 

لق فع م  ل  اك ، ددت  فعلا ، ىلإ  اعفد  رهلا  هعفد 
ةللا ةعم م  ىلع ی  سأت  يلا  ةقفلا  راإ  جراخ 
يلا تلا  اهم  ة  تالآ  ىلع  هلا 

هل مق  ءالاو ، لا  يناغأ  باش   بم  تصو 
نأ ىی  ناك  اج ، هلمأت  الصأ  اقاع  ادع  يقاع  باش 

مال ةعقو  يالا  ضال  ال  فعو  هل  الم  ل 
ةل داتإل  ةلا  ةلا  يف  رهلا  فقتو  يك 
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بالا هم  بقا  ةفوعلا  هنا  .فلا ح  قاعلا ع 
يقص  " يقاعلا بالا  هدف  دعلا  ع  نأ  لوا  داعلاو 

اه لعتأ ، لو  لواحأ  انأو  م س  دعلا ، اه  ةراخ بـ 
" اش ال   " دعلا هو   اددم  لاق  ال " " " ل ةه 

لاغ اه  هلقأ ، نأ  ال    " هحال هع  نأ  رقو  كجرأ " "
ىلإ ةلا  رداغو  هحال  دعلا  لسو   " ال " " كجرأ " " اج

.ةساح ةد  يلفلا  بالا  علی  ةروالا ح  ةلا 
يلا " "؟ دعلا اه  ك ث   " دعلا حاص  اشر م  قا 
كجرأ م غ  " " كجرأ " " هعبأ ال  " "؟ هعت له  " " فعأ ال 
ةعلا ةف  نانلا  م  ةمزر  جخأو  هب " ال  " " يلفت
قل ل ." اش  هی  ال  " " ك اه  " " هل اهلسو  ناند 
ات ةلفلا ح  ةلا  ةقلح  مامأ  فق  لا  داعلا 

ىتو بالا  یأ  ةهالا  ةعلا  هباثأ  تافلا  داأ 
فق لا  يئالا  تلا  لاق  لفت "  " .ةلا ناك   ل 
يلا هاج  ىلإ  هحاص  هداعأ  لا  دعلا  لت  يهو  هرا 

" ةه ل " "؟ اه ام   " .اهل هلسو 

ل " " لقأس " " يل لقت ال  لو  " " هحال لق ال  قل  "ال 
اح  " اه لاق  ةللا " مامأ  يجت  نأ  كجرأ  " " لعفت

اهعی ع نام  يف  اونا  ىح  اهفلخ  راس  اع " يتألف 
نالح ال دعلا  اه  مامأو  هحاص  م  هشا  انأ   " .خآلا

ىلإ دعأ  .دعلا ل  اهب  هضأ  وأ  هخأت  نأ  امإ  اهل  لاث 
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اهت وادلا ، اهع  يف  اع  ی  ناك  ه " لا 
.اهفك ىلع  ةمعب  لسلا  اهعشو  حلا ، لوأك  ءالا 

نأ حأو  فع  حأ  ينأل  " " ل يل  لق  اذإ  هخآس  "
". العف هقت 

، هث عفس  ال  " " هث ىلع  رقأ  ال  ينأ  حأو  "
كألا ...می  يتأس   " ضو هث ." عفتو  می  يتأس 

" ينس حأ  اذإ  " " اه ينت  ل  لو  می  يتأس 
الماح يقو  فنا  .دت  لو  سا " ام  يلقت  ل   " هترداغو

.ناجهلا ماحز  يف  غت  يهو  اهلإ  هدع ی 

الام لت  ةغ  ةاف  ناك  ةناث  اهای  نأ  العف  عقی  ل 
ناك نو  هع أل س  ةله ع  يغت  نأ  عت 

قعلا ةعاص  ادع م  ةناث  اهای  ةاف ل  هل  مقت  نأ  .اهفات 
هع س  هل  اهل  ةلا  هفات  س  ه  لضاف " "م 

ناجهلا رداغ  نأ  رق  .اهم  ىقت  ام  وأ  ةمداقلا  هتاح 
اهب َيحو  اهلع  فع  هو  للق  لق  اهقع  يلا  هغ 

قفلا زوای  ههك  ةغام  ةلاح  يف  .اهعقی  ةلهم ل  ةع 
اهأ سر  م  ی  ال  لاع  هلخاب  تو  للا  دوح 

يف اهمالم  ىی  نأ  داك  داعلا ، ةلاح  ت  ل  لت  لو 
اهلإ ال  لا  دی  ناك  ار  اهف ، هترداغ  يلا  ةللا 
اقلعم هلق  يقو  خأ ، ةم  هؤر  لج ل ی م  هجك 
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ةحلا لو  هل  لا  لمألا  ـ  لا ئالا  اه  يف 
داعلا ناك  .نلاو  لا  نالدای  اهو  اهفلس  يلا 

.لا ىلإ  ةدعلا  لف  هلو  ناجهلا  يف  ناغ  هف  ی 

يثات لب  ننی  هو  الإ  ةافلا  ةرص  داعلا  ع  ل 
ق ناك  نإ  ی  نأ  لواح  لا ، م  رغم  عال  ق 

هلا يف  خأت  .ی  ل  هلو  ام  نام  يف  لق  اهآر م 
ىلإ هی  نأ  لواح  هل  هف  اهت  يلا  ئاقلا  أق  هتداعك ،
ع فقی  نأ  نآلا  هلع  .هنامإ  لو   اهحأل ، ل 
تص ال   هو  فلا  ةالل  هلاو  هس  فعلا ،
كدع  " ةم هل  لاق  .اعاجا  هلق  هلو ال  ایت  دعلا ل 

" لم يف  اهنفعت  يلا  بار  فل ع  ال  " " اه ن
هعم هراح  يهی  يلو  حأ " هلق  اهو ال  سالا  اهلق  هه  "
نأ رأ  ال   " لآ ةلقم ب  ةاوام غ  ىلإ  هخأ  ار  لاو 

فعلا أی  ناك  هغ  يلو ال  يمامأ ." هلع  فعت  عسأ 
يلا ل همه  ىلع  هفغ  با  لغأو  مان  هنأ  كأی  نأ  ع 

لا ل ثدالا  لذ  يف  هلئاعو  هخأ  قف  نأ  قات م 
ىت نأ  نالا  ةق  م  غلب  اهم  ة  ةكاذ  نامإ 

.هلصافت

هن یج  نود  ةداع  ری  لاو  يلالا  هحاص  يف 
.هع يف  بال  ملا  يف م  ام  لای  نأ  نود  هعم  يف 
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بالا مامأ  ل  جرالا  يف  هلاو  ل ی  جخو ، هقاروأ  لح 
يف هناج  لم  ىلإ  رداغ  وأ  ائان  لازام  هنأ  عقت  هتداعك 

ةسلاو ةئابإلا  سرالا  لافأ  ناك  .هعم  غ 
هنأ كردأو  لا  فقلا  يف  ةملا  تاصا  نوی 
نأ رق  .ام  لذ ل  ُع  هل ل  هعم  اكا ع  قسا 
عم يملا  هعم  ىح  ىهقلا  ةءاقلا  يف  قلا  اه  لغ 

" هم  " ةعرألا نالا  لا  يف  ىقلا  .ناغ  هف 
وأ نتای  هلاعأ  ىلإ  رهلا  لا  م  نج 

نهبای اناك  .هاس  اهع  ل  يلا  هق  نح 
اسا اقسا  العف  هنأو  الخادو  اجراخ  ءيش  لك  يف 
ةراشإ ةعرألا  اودر  حلا  هسا  هاح  حو  .احاو  اقع 

ةل أر  ىهقلا  يف  .اش  اهم  هف  ل  تاتو  هم 
ل تال  هنعو  ىهقلا  مالغ  لح  نع  ةنالا 

ىلعو ةناث  ةسرم  ةقلا  يف  ت  ل  .ةلماك  اهناثأ  اعفی 
ىلإ ماعلا  لقلا  صا  الغ  نأ  یحلا  ةعرألا  ةللا 
لح الجو  ةلعفم  ةنازر  الت  هوأر  .ةیلا ح  يف  ةسرم 
مالغ هم  مقت  .هع  ال  ت  هع  نثی  هلوا 
اضاغ ل  " " يم ضاغ  نأ  " "؟ اش ت  له   " ىهقلا
هذأس " " اضاغ م ل  " " يم ضاغ  نأ  ىلب ، " " م

ال " " رق علا  اه  " " هلا علا  م  ارافإ  شأل 
ىح يتراسو  للا  ااش  يل  حأ  ةعام ، ایل  لع 
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أب صالا ق  ناك  ةقلم ، ةو  اه  اخ  شا  دعأ ."
صالا رداغ  صالا ." كت   " ه خ  مالغلاو  كی 

قس ىلإ  هعا  ل  ءانو  لاعلا  عو  ةللا 
لوات يلالا ." صالا  نأس   " .هسوؤر ىلع  اراكأ  ةیلا 

ار ةلسألا ، مالغلا  هعی  نأ  نود  هتراس  خدو  هرافإ 
.ملا اه  هعم  دعلا  هنأل ل  

قفف هلع  أن  های  ام  لك  هلح ، م  هغ  ءيش  ال 
هلع نوو  هاك  يف  أق  هو  لللا  حأ  فاكالا ، ةعم 
الم م خأو ی  ةل  هلو ب  تاحاللا  ع 

، اهناف نل  عم  سالا  ضالا  اهعش ، اهع ، اهمالم ،
غر هل  للا ، اهقاس  هرداغت ، يهو  ...هناج  ىلإ  يهو 

.ةلماك ةرص  اهل  ل  نأ  ع  ةعلا ل  لصافلا  هه 

.ةهلا ةلفلا  عم  لا  ىح  اشر  هع  باغ 
تارالا ح فقم  قالنالل م  عت  ةقفلا  ةراس  ناك 
ىلع فقت  ناك  .ل  مو ال  هم  ةراس  ل  ع م 
ل هنأ  قع  ناك  اه ، نأ  هل  ل   اهآر  حو  ةعم 
هه  " .اهم بقاو  نل  هءالمز  كت  ةناث ، اهآر  اهفع ل 

" ةلج اهلو  ةفص  ل  هه  ". " ةلج خأ  ةفص 
يف .ةشاعلا  مات  .لا  كارأ  هی  ال  " " تعت نأ  یقت  "
ةراس ناك  .ةع  فناو  خأت " ال  ةباللا  ةعلا 
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اتت ةراس  اهب  لت  فقلا  لخت  سآلا  اهقئاسو  لا 
.حأ اهرو  ث  ءادس ال 

لو ةمألا  س  اهنأ  هل  تءاج  اهنأ  عقت 
.ءالا ل اه  اهرح  لجأ م  لا  عم  ناك  ار 
ناف ةعم  ةث  ةقالع  م  عأ  ىلإ  ام   ههذ  يف 
عت  نأ  هفو ، هئادأ  هقث  عفی  لذ  ناك  .لالا   
دوح ست  نأ  عت  ةألا  بالا ل ، ءاإ  ةاف ه غ 

، هلالخ نوخآلا م  كاس  لا  راإلا  يف  عت  ناك ،
لت يف  .هلالخ  م  نوخآلا  كای  نأ  ت  لا  راإلا 

لت اهای  ناك  .لق  م  عی  ل  اك  داعلا  عبأ  ةلللا 
اهآر اك  همامأ  غالا  عقلا  ىلع  ام  اهسی ل  همامأ ،

ةحلا ةعلا  نآلا ، ىح  ه  ىلوألا  ةعلا  ةم ، لوأ 
لذ زوای  هل ل  .هل  فت  یألا  الس م  هفت  يلاو 
ناك .لوألا  ءاقللا  لذ م  تزواف  يه  امأ  لا  لوأ  ىلإ 

نأ ىلع  ةرداق  اهنأ  فعتو  ةق ح  ىلإ  ه  اهنأ ت  فعت 
.ىلوألا اهت  يه  لت  نأ  غر  اهعم ، هلعت  

دعلا هنإ   " .ةقفلا ئر  هل  لاق  ةلللا " اعئار  "ك 
دعلا م خ اه  ناك  ل  قع ، عنالا  اه  .يقص  ا 

م هنإ  " "؟ هخ فعت  لهو  " " حنت ضرألا  لعل  لا 
ىلع ةدقم  غ  ةهال  ةقفلا  ئر  سرو  ققلا " خ 

66

www.jadidpdf.com



هآ " " لصألا ةك  باخأ  هه  .ققلا  " "؟ اذام خ   " هفش
.هی هی  هو  هتو  لصألا ."! ةك 

ةقفلا ئر  لو م  ىلوألا  ةلل  أت  ملا  لذ  يف 
"؟ اه يف  له  ةلللا " هتجأ ع  عفب  لجلا  ددی  ل  الام ،
راس ةللا ، ىلإ  ةقفلا  عم  ع  لو  ل " اش  اج ، فاك  "
فلا ل  يفللا  عرالا  يف  ةقلا  قلا  ىلإ  لا 

اًق اًَّلقم ، سایدأ "  " ةضار ءاحو  ةلخاد  الم  شا 
َغ اًخر  انف  اًعو  ج  لاب  اًففخ ، قرزأ  نلب 

تاصالا عم  ىلإ  ائاع  كاه  ةجأ م  ةراس  .يلصأ ر 
.ع كی  افقم ل  صا 103  ناو  ةیلا  يف 

، هرل اهی  لف  هلال  ةلا  اخأم  قلا  ناك 
نأ ع  هفغ  يف  هس  ىلع  لجو  ةض  نود  لا  لخد 

لخی ءاهلا  فقلا ، يحام  م  احاو  احام  ءاضأ 
ةداع كأ  اهعی  يلا  ةدولا  م  ءي  اعان  هفغ 
ىلع ىقلسا  .ت ح  اهلو ل  ةلللا  اهنأ س  عقتو 
ت مألا  اهلع  اهآر  يلاو  بقألا  اهترص  ناك  هس 

ح .اهتاذ  ةعلا  تو  بألا  ةفغلا  فقس  ىلع 
لام هو  تم  اهب  لح  هنأ  هت  احاص  ةعالا  يف  قسا 

نأ  لق  لا  ةقلا  ئاقد  يف  انو  همام  يف  ث 
نأل هعت  همأ  تص  ىلع  دی  نأ  نود  رداغ  .امات 
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ةلا يف  هی  ناغ  هف  ل   رافإلا ، اهرا 
يف ل  ناك  ةمالا  يف  اج ، ام  قلا  ناك  ةلالا ،

.هض لا  اهعم  ىلإ  ةم  يتأت  نأ  عقی  هو  ةعلا 
، ةعاس فن  تخأت  اهعم ، مات  يف  ىح  تأت  اهلو ل 

اناك تاف  امات س م  ةلاخ  ةعلا  ناك  لخد  ح 
لجو ةلا  قلأ  .ةسهلاو  ىقسلا  ع  هلإ  ناثت 

ااك م جخأ  ام ، ءاع  حت م  اهنأ  تهات  هلإ ،
ع ناثت  هفش  ىلإ  ت  يهو  هأقت  عشو  اهقح 

هعت لا  يعجلا  لا  اه  يف  اهدجو  سو  ةقفلا  ةت 
ناتافلا نذأسا  ئاقد  ع  ةع  ةدالا  لق  .للا 

ناو جخو  باش  لخد  هعم ، اهحو  قو  ةضال 
نالا اع ع  ةولا  لا  ةفغ  يف  فقت  ةعم 

" ل عم م  كحل ، ل ت  " " تخأت  " .هف نال  لا 
انأ " " ـ باغل اام  نأ ك  وی  " " عم عم  ىلع  "ك 

" ةفسآ .عم  حمأ  لجإ   " هی نأ  هو  ماللا " اه  حأ  ال 
ام ىلعو  " " لق ام  ىلع  يفسأت  .ال  " " خأت ىلع  " " اذام ىلع  "
ل ت  ت  ل  رمألا  نأ  اهك  راح  يف  وی  لق ."
نإ .ناه  اك  ناك ت  امات  علا  ىلع  اهلو  حم 
لع ةلاح ل  كأل  ةذ  ةلسو  يه  اهل  دجو  ةمزأ ال  لاعفا 

.ةحاص اهدجو  ع 

."؟ اذال ". " ال   " فر اهلو  جولل  اهاعد 
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غو ماع  اع ه  ناثی  اخأ  اح ." ". " ع اف  هفس  "
اعس قلا م  نأ  اهنا  اقت  ةحالا  يف  .اناحأ  روض 

". علا فن  يف  مداقلا  لا  كارأس  "

ع " " هفأ ىمو  " " كأل حت  ال  .اه  ائاد  " " یأ "
هرداغت يهو  ض  يل " لمأ  ال  نذإ  " " ئاذ ىلع  لذ 
مأ ال ح اش  اهئارو  قت م  ناك  نإ  لع  ةو ال 

.جرالا ىلإ  هت  يهو  هفك  ىلع  اهعاصأ 
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ناك يلا  لا  هحاص   نأ  نآلا  ناغ  هف  ع 
اهل عو  اهجوی  قف  ةحاو  ةأما  اهع ،  ی 
عی نام  مو  هتاح  يف  ةغ  ةاف  دجو  ارو  .اهعمو 

للا م ةصف  هل  حس  هق  ةئض ع  ةس  اراح 
يهو هلقت ، ةلق ل  ةب  يف  نافلا  هل  لا  يلقلا  ءعلا 
راع هأی م  ام  نأو  اواه  اهم  ااش  هنك  الاح  هرات 
اهب فعُو  اهب  يلا س  ةفلا  ةهلا  ةم  هلباقت 

نارج ةعرأ  ب  يتالا  هم  هر  هراتوأ  تص  ىقو 
ح الو  ه  لت  ال  ةاح  لتو  .نع  وأ  ناذآ  ال  للو 

ةالا ل يلالا ، هاتالا  اهب  هفن   لی  ل  اهلإ ،
ةلام وأ  ةفم  يه ل  نت ، لو  اهای  اك  لالا  اهب 

.ةهاعلا ةلالا  ههب  اهعم  لماعن  ىح 

هو ناغ  هف  لاق  ةلللا ." ةناق  ءاح  ةهس  ىلإ  جات  "
يقلی ناغ  هف  نأ  فع  داعلا  ناك  .هحاص  غ  نأ  لوا 

يف للا  هع  داسو  عالا  هنال  ةلح  امم  هلئاح 
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ىلإ هنعی  وأ  اناحأ  هتالفح  ىلإ  ه  تاف  ءاغإ 
ةلللا  " .هث عفی  نأ  ع  ام ال  هف  لكأ  قف  يف  عم 

ار " "؟ لذ يل  لقت  اذالو  " " ةقص دالم  ع  لفس 
ةاجإ ناغ  هف  فع  ةهل ." ةغر  حاص  ف  ح 

يم ل   " .ةله غی  ل  هنأ  فعو  ةللا  داعلا 
". نأ اهعم  هسإ  يعم ، لوات  ال  ". " كات نأ  ةلج  ةاف 

لو يتو م ." كع  خأت  ةمص  " " ةمص ىلإ  جات  "
ةملا هلإ ، ةجا  هحاص  نأ  ناغ  هف  ام ی  العف  لذ 

ا اج  ف  نأ  ةلفك  اهحو  اهع  يلا  تالالا  ههب 
جهی ع  اهقو ، ةالا  هقت  ع  يققح ، ه ع 

.ع فك  فع  فزاع ال  لی  اك 

قالا غرو  داعلا ، ع  اس  ناغ   هف  ل  
هق هف  ناك ی  ار  .قك  كأ  ناق  اهب  يللا 

هلإ فعف  هلخد  يف  هلع  فعی  لو  ه  لا  لا 
نأ ىی  لا  هقن  هحاص  يف  أر  داعلا  ارو  اهجراخ ،
غرو .هعم  َّسای  وأ  همال  نأ  نود  ع  هلع ع  فعی 
هقص تالفح  لع  نأ  هنامإ  فزاعل  ةرلا  تاءاغإلا 
تالاخ ىلإ  هراتوأ  لت  نأ  فی  داعلا  ناك  ةخالا ،

.جام عاش  ةغر  عت  ةم 

ن ل   " لا ىلإ  لا  يف  اهو  می  تاذ  هأجاف 

71

www.jadidpdf.com



". خأ ةم   103

له " " انأ عن  !" " نأ " " ةراس شأس  " "؟ اذامو س "
يتاللا .ع  اهجأ  ال ل  " " ةهفالا ل  ةفخ  ةأما  لفغسا 
شغم ةجاجز خ غ  وأ  قار  ءاع  هلفغسأ  هفعأ 

" ةفو يف  ينلق  " "؟ ةرالا یأ س  مو  " " الف ةراس  امأ 
ةلا یم  يلقو  يل  ةس  خآ  هه  " " ساردو فك ؟ "

زع لب  ال  " " ةاف اهءارو  ةق  هه  " " لا يف  لعلل 
الإ ل  ةاهن  الو  نأ  نم  ". " ةلا حاص  مأ  ةم ،

، عرألا هحا  رقلا  یأ   ىلإ  داعلا  فع  ال  لقلا ."
يع بالا  نأ  قع  ناك  جو ، ب ج  قف  هف ال 

هاف اهئارو  داجألا  ع  فلا ب  ةساح  هقفو  ه 
نأ ةققلا  لو  .ت  يلا  االلاو  ةلا  ةالا  داجألا 
لل نأ  كرو  خأو  ةئار  اج ب  لا  فع  هقص 

لا هعو  ةفلم  لماعت  ةقو  ةصالا  ههن  ج 
داجأل قت  ال  ق  ةخ  يهو  هج  م  ةخ  كألا 
ةب ل ت داجأ  .قلا  اهعل  لل  لا  اهقی 
خآلا اهاالخ  للی  لو  خآلا  لمالا ل  لعفلا  ىلإ  ع 

.ةفلا ءا  اهلاعشإل  هتسو  هراقا  الماك 

يهو غ ج  نأ  يقص ، ا  رعأ  نأل  كرعأ  "
لت وأ  ةنأ  االخ  لل   لا  قو  يققح 
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". اناح ال  امدآ  حت  نأ  ه  يقی  ام  " " ةنأ اال 
نالا نأ  لعت  له  اه ، يف  نالا  ةناح م  كأ  "ن 

م لعت  اذالو ال  " " ةعم سام  يف  الإ  لا  سرا  ال 
". نأ هلإ  يت  نأ  يف  " " تخأ

ناغ هفل  حی  نأ  داعلا  اهف  جا  يلا  تاللا  يف 
اه هفی  ل  هنأ  يف  اك  ددی  هح  ع  ةققد  لصافب 
ع هفع  ام  ه  هقالع  ع  ناغ  هف  هفع  امو  رعلا 

، هفل هقال ، هتفل  ءيش ، لل  لم  باش  هحاص ،
.هل كألاو 

لك نارداغسو  ةللا  يف  خألا  هماع  ه  لذ  ناك 
أس فلا  اه  ةاهن  يف  فلا ، اه  ةاهن  يف  ءيش 

لقم ىلإ  غص  ج  م  جولل  بالل  ةیج  ةاح 
.اك لفأ  هنأ  ةعلا  ةبالا  تاعلا  ئت 
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خألا اهسا  تذ  اهعج  لا  لوألا  ءاقللا  لذ  يف 
ىع ىح  ف  لو  ههذ  يف  اش  كی  هلو ل  ع ق 

". زالا اشر   " هلاق لا  سالا 
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يناثلا لصفلا 

زّازیلا
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سامأ علبال  هلم  الجر  اهنأ س  لعت  ناك  ل 
الص اق  الجر  لو  هلو  .اهئاحأ  يف  هعقو  اهجوز  ةقالح 

.هلاو هع  ىضاغت  لا  للا  علا  فقوأ 

لا ح  هع ، م  ةع  ةعالا  يف  هلاو  ناك 
قاعلا بج  م  لا  ىلإ  حن  يلا  سألا  م  ةلفاق 

مو قفلا  ةحو  هلع  اهضف  يلا  ةیعلا  هلا  اراه م 
لق هفالسأ م  لذ  لعف  اك  اهقتأو  اهثرو  يلا  زالا  ةهم 
قَّالح " ـ هنقلی ب هو  هناقأ  رت  لم  صأ  قو  اههو 

". نافلا

نأ هم  ال  ًاناح  ًاسو  ًارت  لقت  ةلفاقلا  ناك 
اهقف اقم  يق  لب  لب  ف  لو  اهار  و  اهصی 

ه قسا  .اه  اع ع  خآ  نام  يف  لا  هلع  بغل 
فلا م  هعم  هعاج   م  لاع  ب  يف  لالا 

هف ا  لع  لا  لحاس  ىلع  ةلا  قس  ىلإ  هو 
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غ می  لك  ف  هو  هتاح  راسال  ةه  تاور  م 
.همأ لجأ م 

هعا اق  ااش  ةیلا  جات م  ل  ماألا  حأ  يف 
اك زالا  را  نأ  لاعلا  هلع ك ب  حقاو  هلع  يف 
دی ل هو  زالا  حلاص  بالا  فاوو  لا  يف  اهنفلی 
"؟ ةالاو ةءاقلا  له ت   " .هل لا  قللا  اه  ان  هنأ 
يف يعم ." لاعت  اح  ". " عن  " لاق ةعو  لجلا  هلأس 
دالوأ يل  يب ل  ا  عسإ   " هل لاق  جالا  لم  ىلإ  لا 

خ لك  يم  س  " " لذ ت  ك  نإ  يبإ  نس 
يف هلم  ىلإ  همامأ  راسو  س ."  " .بالا لاق  ع ." ا 

.قلا

هس ةمخ  يف  عم  غ  اصالخإ  بالا  بأ 
لا غم  ىح  حالا  ةحار م  نود  هلع  يهی  ناو 

اش ع حلاص  فع  .لاعلا ل   ىلإ ب  اهع  دع 
فع هلو  لا  ئاز  م  هع  ام  جالا س  ب 

الو ههی  ال  تلا  فخ  یم  و  ث  لجلا  نأ 
لاق ملا " لا  ىلإ  يعم  هت  نأ  كرأ   " .أخأ اذإ  هجی 

ىلوألا ةلا  يه  لت  ناك  ا ع ." ضاح   " .ءام تاذ  هل 
ه اقلم  اقنأو  الج  اب  ناك  .لجلا  ب  اهف  ی  يلا 

جات اذإ  اقت  ةلل  لك  لاجلا  هف  ع  ض  ناید 
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يلو لع  اه ل  نأ  فعأ   " .هع باغ  وأ  هف  جالا 
يف هلهأ  ىلإ  ائاع  ملا  ةهقلا  ـ  يت ص قل  .جاحأ 

ل  ةك ، ةلغ  ناك  لت  نأ  جالا  ف  ل  ةدالا ."
نأ فع  نأ  لقأ  ىح  وأ  ءاذ  هم  كأ  وأ  هئاذ  يف  حأ 

ناك .اهباح  يلا ل   اهتاعت  اهلو  ةلغ  نس  لت 
ام كری  ءلا  ناك  ل  .يئاقلتو  يع  لعف  هل  ةلا 

.اساسأ اهترا  ال  ةثراك  ئام  هلاعفأ م  هلإ  دس 

هلو ل  فم  ةهق  ـ  هلع ك زالا  ىهنأ 
.هلجأ هتلب م  رداغ  لا  هح  لذ ه  نأ  هفن  عق 

قو ال  اه ، رمألا  ت  نأ  س  همامأ  لح  ال  ناك 
لعی نأو  نآلا ، ىح  اهققح  يلا  ةصفلا  ىلع  لف  .عجالل 
نود هلعو ، اهراسأ  یی  فك  اج  فع  لجر  ةرالا م 

.راسألا هه  یی  فك  لعلا ، روب  مق  نأ 

، لاعلا س  ىلإ  للا  فنا  نأ  ع  زالا  داع 
ل، رام  هلع م  فشأ  ةلالا  ةلللا  يف  جالا  لو 

ىفلا نایلا ح   يف  ةقللا  ةفغلا  ه  نأ  رقو 
قوص يف  اهت  يلا  ىفلا  ضاغأ  زالا  عج  .ولا 

هلع مای  نأ  داعا  لا  شافلا  فنو  ةفغلا  يف  ـ  خ
م لل  ار  نایلا  ءاف  يف  لل  ضعی  هتو 

.ه قلع  يلا  هماهوأ 
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ىلإ فضأ  نأ  ع  زالا  ىلع  القث  وی  لعلا  ناك 
، ةهقلا ـ  ص ةهم  رالا  لا  يف  عاك  ههم 

ىقلی كاهف ال  .افن  القث  انو  اج ف  القث  هو ل 
ىقلی اه  هلو  هنود  لك م ه  مأو  هس  الإ م  مألا 
ءاعلا ةالص  ع  همی  يهی  .ضالا  لك  م  مألا 
نذلا تص  الإ  هقی  هشاف ال  يف  علاك  ةشام ف 
ةهجالاو نایلا  ءاف  ىلع  ةللا  لا  ةرام  جألا م 

دع جالا ث  جوخ  أضل و  هی  .ةشام  هفغ 
ق .همام  يف  ي  ناك  هشاف ك  ىلإ  فلا  ةالص  ع 

هت نایلا  با  مامأ  هماع  لا ل  قت  ىح  ةناث 
يف اك  قی  .ةلا ل  ةلا  وأ  عقی  اك  تالا  حإ 
يلا رالا  لهأ  هت  ةقالع  ةللا ال  هه  ىح  هف  لذ 
ةلا ةلا  الو ع  تالا  لاشأ  فع  .نایلا ال  فلخ 

ي ث  هرافإ  لوای  .لا  للا  يف  فغلا  دع  الو 
لا ىلإ  دع  الو  ةیلا  سو  يف  رالا  لا  ىلإ 
جالا اهف  رداغ  يلاو  ةهلا  ةف  يف  .بغلا  ةالص  ىح 
لاعلا عم  ءاغلا  لوای  نأ  ع  لا  يف  مای  لا  ىلإ 

.ةرالا ةلالا  نم  يف  نلع  یلا 

هذأس  " جالا هل  لاق  فلا  ماأ  می م  ةص  يف 
يعم ل صأ  نأ  دب  ناك  عسألا ، اه  ةلا  ىلإ 

ال انأو  ". " ت اك  ءيش  لك  يف  لع  عأ  يلو  لهأ 
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" هفأ ل  ". " رأ لا  قلا  يتأ  نأ  لق  ل  باهلا ، رأ 
اش قحأ  ينأ ل  يعت  نآلا  يتدع   " .اغم جالا  لاق 
ىفلا نأ  جالا  هف  هلأ ." لا  یلا  بلا  اه  س 

.هجا ل يف  اهش ال  هل  لا  غللا  نأو  ادام  يناع 
هناع ا  هی  لام ال  حاص  أك  هو  لق  لب م  ف 

ال  " .هم كأ  هنل  هماها   رق  هنل  ال  یلا 
لاق ءيش ." يف  اع  لقأ  ل  ". " لفأ فو  نس  لع 

ا لهأل  هت  می  يتأس  هی  ال   " .أخ جالا  ههف  ك 
لذ ناك  مامأ ." ةل  ةالا  ...لقت  هلع ال  نت  نأ  ت 
هتم ةداب  ىح  ف  ل  .هلق  نأ  ع  ام  لك  ه 
ةفاضإ ىح  وأ  نایلا  يف  ةهق  ـ  هلع ك هلا ع 

ةقفص هعم  نأ  هنأ  ناك ی  ار  .هتال  ولا  ىفلا  تار 
ينأك لا  هت  نأ  لع   " .اهلع اقفی  نأ  نود  ةغص 
نكأس لع  ال  ". " ةلل لك  احفم  نایلا  ىقی  نأو  دجم 

". ع ح 

هنأ غر  لا ، جالا  ةبإ  نأ ی  زالا  عقی  ل  
راج اهع  هلفو  اهفغ  ةق م  ةفغ  يف  ةلل  لك  مای 

بألا نللا  غلاو  يسإلا  اللا  يللا  للا  م 
ع هتداعك  ی  ل  تاءالا  حأ  يف  هنأ  الإ  هالا ،

دالا ةلك م  ل  اللق  جخو ی  للا  ضافنا 
ةل يف  غتو  ةروالا  تلا  ىلإ  ةهم  لا  جت م 
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لو خ  ةلل  لك  ری  هلا  نأ  لع  ل   .ةقزألا 
ةئاز ةاف  ار  اهنأ  هفن  ثح  ةافلا ، اهت  يلا  ةهلا  د 
نأ رق  واهلا  هقو  كألا  هش  .لا ب  جخ م 

.دعت ىح  اهی 

نایلا مامأ  جالا  اهشف  يلا  ةلا  ىلع  اشاف  ست 
، قلا هقو  ءاعإلا  هفی  ی  لجو  اع  ةداع 

ی ام  اش  نأ  اهام  اهب  خص  .بقت  اهآر  ح 
بقت م يلا  دالا  ةل  خص  م "؟  " .لا باقالا م 
اعن ت خ  لاق  حلاص "  " .ةلئاعلا لا ل  بالا 

لو فاع ." .انأ  هه   " .هت يف  عأ  اك  هلا  هلقثأ  ام 
س كری  نأ  نود  هفغ  ىلإ  داع  .كأ  اهعم  ثی 

يع ل  يلالا  همی  لكأ  .لللا  فم  ىح  اهجوخ 
ةلللا يف  اهلو  .هل  عضلا  لقی  نأ  هن  يف  لو 

ةلل لك  هءاع  لقت  يلاو  غلا  اهخأل  حت  ل  ةلالا 
هناوأو فلا  لواتو   انأ ." هخآس   " .نایلا با  ىلإ 
.هفغ ح  نایلا  لخاد  ىلإ  هتاو  اهم  ةغلا 

جخ .ةحرالا  ةلل  م  هنخ  لقأ  ت  تدان  حلاص ." "
لوای نأ  ی  ناك  فاع ."  " .همامأ فقت  ناك  .اهلإ 

ال .ال  ". " عم ىعتأ  نأ  رأ   " .هفغ لخو  اهم  لا 
نأ نود  هءارو  هفغ  لخدو  اه " يف  ءيش  ال  ". " اه ح 
ام  " .ءاسا ىلع  لكأ  .هراج  ىلإ  لج  .هقفام  ت 
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ىلإ حأ  يتأ  ل  " " اه ىلإ  حأ  يتأ  نأ  لق  انأ  ءيشال  " "؟
.اهج ىلع  اهعش  تنو  .اهفك  اهتءاع ع  قلأ  اه ."

يف ك  .كخأل  ج   " .ضو مأ "؟ ةلل  ك  یأ  "
يهو لاق  مالا "؟ ت  له   " .عق لو  ماس " لفح 

ناك  نإ  ری  ال  هو  اقفام  هسأر  ه  .جغ  ت 
قرأس ل ل  " اهتأج كأ  هأجاف  لا  لو  .ال  مأ  مالا 
ىح هعم  تهس  ءاغلا ." جأ  ال   " ضو لذ ." يم  ل 
يف كارأ  .نآلا  هذأس   " .كأ لج  دی ل  .ملا  هم  لان 
لا بالا  ةفغل  اهتاراز  ترت  .جخو  ةمداقلا ." ةلللا 

يف ةهلا  ةف  يف  اقع  مای  .ةیج  ةق  هقو  تی  تا 
نایلا رمأ  هی  ةع  لا  ىلإ  دعو  رالا  لا 
.هف ی جالا  جات  ءاثأ  ناك  اك  هرح  ع  لا ل 

اهلإ هی  ع  ل  يلا  ءاعلا  ةالص  لق  ةع  فلا 
لا دعلا  هب  عو  نایلا  ماح  يف  .زالا  
لا رلا  لع  .هلال  صاللا  دعلا  لم  م  هلج 
لقی نأ  لق  الوأ  هفغ  يف  نایلا  ل  ةداع  هلع 
ةقر باث  تت  ناك  ةلللا  لت  يف  .نایلا  ىلإ  ةلا 

ىح مانو  هشاف  تثت  ث  قرو  هل  غ  .مالا 
.ةاللا ىلإ  هو ه  اهفغ  ىلإ  لل  فلا  ناذآ 

ىلإ جالا  دع  فقس ح  ءيش  لك  نأ  زالا  عقت 
ةأج وی  اك  كری  هلو ل  ةلا ، ةلحر  امداق م  لا 
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هی نأ  نود  ةم  م  كأ  اهتاراز  ترك  يلا  ةافلا  هه 
.ءب من  يف  غت  يلا  ةسألا  حأ م  اهلإ 
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زالا اهف  مای  يلا  ةفغلا  م  جالا  بقا  ح 
عس ام ، ل  نذلا  اهل  نذی  ل  يلا  ةاللل  هقل 
جا .تو ل   جغت  يهو  هلإ  ثت  هبا  تص 

.نآلا هح  يف  اهنأ  كأی  ىح  هح  يف  اهای  نأ  ىلإ 
غ اللق  لج  .ددت  هل  اهلع  ةفغلا  ق  نأ  لواح 

شا ةح  يعو  هغ  دی  ك  هناسأ  ىلع 
عفتراو ههجو  حا  قو  خأ  ةم  هن  .ةئالا  اهك 
جخأو هفغ  ىلإ  داع  .هیاش  يف  ةقنالا  ءاملا  تص 
ةلا يف  لع  دهلا  م  لجر  م  هاشا  ق  ناك  اسم 

ةغر نود  لا  يف  اهب  مخ  يلا  ةلنإلا  ةعلا 
هل .ق  هماسا  يف  ف  ل  حالس  ءاقا  يف  ةققح 

.قلا عاقل  اًءرد  قاعلا  بل  ةرالا  هتالحر  يف  هعم 
ام م ةواز  يف  اهتت  ههك ت  ةلل  اًهم  لذ  ناك  ارو 

لا ام   " ةفغلا ىلإ  ل  نأ  لقو  خأ  ةم  داع  .غلا 
ثلأ نأ  نود  اهلقأ  نأ  ينامإ  يف ، س  هجأس 

الو ل  ةصف  اه  و  بالا  م  بقا  يعس ."
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لإ بـ حلاص   " ٍلاع ت  دان  .ههجب  ةرعم  جت 
اهنأ هاع  ج  لا  حلاص  عقی  ناك  ةاللا ." ىلإ 

جخأسو نأ  هذإ   " .لا ىلع  ةم  ق  اهلو  تس 
هتغ ثالو  هشاشد  عری  مولا  ةع  للق ." ع  انأ 

ينأ الأ ت  .ةفئاخ  ىلب  " "؟ ةفئاخ لأ   " .فتا افك  ءالا 
.هغای عر  م  ءاهسالا  ه  ا  ضو  ةفئاخ ."

.يقلا لا  ىلع  هوأت  يهو  دت  تداعو  نآلا ." هذإ  "

نذلا م  الب  فلا  ةالص  لع  مامإلا  تص  ناك 
اه م ةئان  ناك  اهنأو  اهفغ  ىلإ  تداع  يهی  نأ  لقو 
أ هلع  ی  ل  لا  زالا  جالا  أر  .لا  غم 
نأو ةلل  لك  ث  ةلللا  ثح  ام  نأ  جالا  عقت  كاترإ ،
هی ىلوألا ل  ةلا  يف  زالا  هجو  ىلع  اب  اقاس ق  اكاترا 

؟ الفغم ك  له   " .ةقب همز  یت  ع  الو  جالا  هلإ 
ناك يلفغ ." هو  ىم  م  هی  الو  الفغم  ك  كألا 

هق نأ  زالا  م  ل  .لا  لخم  مامأ  فق  جالا 
لت يف ح  لوألا  فلا  لكا  ىح  خأتو  ةاللا  ىلإ 

.زالا اعم ع  هم  ءابا  ينالا  فلا 

ام اهف  راخإ  ةك  ةنه  هنا  يلا  ةاللا  هم 
.لا يف  احو  هر  ىلع  اثاج  يق  .هلقع  هلع  هالمأ 

لقب حأ  هن  ح  .هی  ب  لا  لك  لاز  ام 
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ناك  " .لل هج  يف  هّسد  هحأ ق  نأو  هج  يف  سلا 
يلا ةصاصلا  نج ." ةل  يف  ءيش  لك  يهنأ  نأ   
ىقس ةف  ج  ةلفك  سلا  م  يف  اهس 
مامإلا ىلإ  هَّتا  .ةنم  ةناث  يف  قلنا  ل  هع  لا 

داعو .ف  لك  هتداعك  ةفاضإ  تاعر  يل  لازام  لا 
لك  " .هلإ مامإلا  فلا  هتالص  ىهنأ  .هراج ح  ىلإ  لل 
يف ملا  كرأ   " .مامإلا لاس  ىلع  ادار  خش " ا  خ 
ىلإ هق  هنو  اتم ." ت  ل  اذإ  " " نآلا ". " للا

بو ةهقلا  ةلد  فلخ  فلأ  لك  يعق  زالا  نایلا ل 
نأ نود  لج  .حالا  يف  جالا  ه  لا  للا  الا 

ةعاب هف  نأ  عاسا  اقح  هع  يف  زالا  .هثدا ل ی 
.اهم ةل ال ب  مألا  يهی  نأ  رق  لا  لجلا 

با ق  نأ  زالا  م  جالا  لو  مامإلا  لخد 
.لق م  هم  لذ  لل  ل   .رافإلا  اوعل  ةلئاعلا 

.جالاو مامإلا  ب  رالا  اه  عال  اعم  هن  هلو 
مألا نأ ی  هلا  .قف  فلا ال  ةالص  وأ  بغلا  ةالص  "

افس جالا ی  ناك  نإ  زالا  فع  ال  للا ." فس  لق 
ن انغ ." اه  احأ  رأ  لا ال  حاص  م ه   " .خآ
امأ كاه  نأ  عقت  لا  زالا  يع  يف  ىلوألا  ةلل  جالا 

". ءيش لك  تس   " نآلا ىح  هفع  هع ال 
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م للقلا  رلا  عقا  .اع  ءيش  لك  اب 
همالغل لا  هبا  هوت  ىلع  اوهل  جالا  هراخا 

انأو ـ  باغ يف  يب  لخی  نأ  جا  هنإ   " .زالا حلاص 
امأ الجر  هفعأو  هنفعت  او  رلا ، م  لو  يل  ل 
لخی .ةدم ل  ةهج  ىلع  ناعقت  ع ال  لذ  لاق  ا ."

لالا ح لو  .لق  ا  ضالا  عق أ م  لو  حأ 
.لا تاصأ  ئفو  اعقم  ن  ثی 

ه الق  وأ  افر  رالا  يف  لخی  ل  لا  حلا 
ف لو  .ةعلا  ههب  ات  ههذ  يف  .هفن ل   زالا 
امأ .ةغالا  ةفلا  هه  ىلإ  رمألا  لت  نأ  فلا  دم 
يف ةقلا  هلعفل  ءاج  ه  جالا  هلعف  ام  نأ  لی  نأ 
ىلإ هفت  لغشأ  ام  .هفافز  ةلل  الإ  هری  مأ ل  لف  هفغ ،

رح يف  ينالا  لا  لجر  ن  نأ  ه  هتداعس  ناج 
رلا ن  نأ  لذ  عأو م  .هاغ  يف  لا  سو  جالا 

.يققح رو  ال  لجل  حلا 

ىلع فات  نأ  لقف  .هجوز  كلس  ه  نآلا  هقلق  ام 
اث اهتاح  عفت  نأ  اهمامأ ه  ينالا  رالا  ناك  هم  جاولا 

" اهلل يت  ناك  یأ  امات  فعأ  ينأ  اهخأ   " .هلعف ال 
.هح يف  ىقت  نأ  الإ  اهمامأ  لو  .اهمأ  ث  ناك 

ه م  كاه  ل  .هجوتأ   " اهحاقو لما  هلإ  جخ 
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اهعم هأی  نأ  نود  هیح  لجلا  ىهنأ  يل ." اجوز  هم  لفأ 
اهجوز تخأ  اهفافز  ةلل  يف  .اهع  ةان  اهجاوز  ثی  داعو 

يتأ نأ  هو  خ  ةلل  لك  اههس  لقی  نأ  هلع  نأ 
.اهعم ىلع  ؤ  لو  ةفلا  لت  .دارأ ل   اذإ  اهعم 

من ةفغ  لا ض  لا  م  ناج  يف  زالا  ماقأ 
، لا لا  ةق  ع  اقم  وی  ئا  هلف  تو  ماحو 

ناك ةنولا ، ةفغو  لا  خلا  يف  لا  لهأ  عم  كشاو 
ياك جالا  ةخ  ماو ت  بو  لكأ  ام  اقم 

.ةمالا هقت س  ةرتالا ال  لولا 

اهجوخو اهنعرو  اهتافب  اهلاو  حرا  نأ  لواح 
يلا ةضالا  لا  زوات  ىلع  ؤ  هلو ل  هنذإ  نود 
اجوز حصأ  ىح  هل  الماع  ناك  م  جالا  هل  اهسر 
يلا ههم  يف  ةغص  ةقت  عی  ال  مألا  نأو  هبال ،

هل حت  ةغص ال  ةقت  وت  لاح  ةأ  ىلع  يهو  اهداجأ ،
.هبا كلس  اهك ع  ی 

هه ىلإ  يجت  نأ  ال   يجوز ، نآلا  نأ  "
ئخأ نأ  يل  ناك  ل  ". " اش اهع  فعأ  يلا ال  تالفلا 

ةع مألا  داعاو  .ةع  یلا  يهو  عم ." تأخأل 
دع الو  راهلا  لا  لع  لا  يف  همی  ي  .اأ 
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للا هل ال   ةهقلل  اص  ع  .ءاغلا ل  ةف  يف 
يهت نأ  لق  ماف  اعت  غلا  هب  ىلإ  دع  .الاغ 

يفو .هاقإ  ىلإ  ةجالا  ت  نأ  نود  دعتو  اهوام 
تت .لا  جت م  اهغر ال  اهب  كت  يلا  تاللا 
رلا اهشاف  عت  اهفل ، قتو  لا  اهسال 

هفن هی  الأ  هم  ل  قو  هتو  دعلا  هدو  دلا 
.ملا لعلا  يف 

اهنأ فعو  اهج  يف  ةالا  ءام  لعشا  ةلللا  لت  يف 
اهح و م لقو  .اهحر  يف  ری  دلل  امأ  حس 
حلاص يف  ائاد  رمألا ت  نأو  .اهج  لصافل  اهقع 

روام م ىلإ ب  هجوب  لقی  نأ  جالا  هم  ل  زالا 
يف ح  م  اه  نس   " .اهل هداعإ  م  ىهنا  هتب 
می م  اههجو  يف  ی  ل  هنأ  حالو  اهل  لاق  ثرإلا ."

ةصو وأ  لم  ءيك  اهعم  لماعی  ناك  .دت  ل  .اهجاوز 
غی ل  .عقت  لو  هع  اهلح  هغ  نأ  هفن  عقأ  راع 

ود هسا ، ىلع  هاسأ  لوألا ، هفح  تلو  ىح  اه  هساحإ 
للل لا  ةفهلك  ه  لا  .هلاو  م  اأ  نأ  

.هعنا لو  م  هب  ىلإ  ىلوألا  ةلا  يف  هلقنو  لا 

هتو اهلاو  ب  يف  اهقو  عم  يت  مألا  ناك 
قف اهت  ماس  تالفح  يف  اهتاقص  عم  عسأ  ةاهن  لك 
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المأ زالا  لو ی  .يلا  يف  ةفلم  تب  يف  ةغص  ةعش 
يف ةلا  عو ص  اناحأ  دع  هجوز ، غت  نأ  يف 

رداغو نایلا ." ىلإ  هذإ   " لخلا ىلع  ؤ  الو  هلم 
.دع نأ  هلع  ىم  فع  نأ  نود  اهمأل  الم   

". ابأ قت  ال  اهتااب  يف  قت  ل  يلا  رمألا  نأ  وی  "
.نایلا همق ن  هو   هفن  ث 

ضار هنأو  اههجب  اهلاو  ض  يلا  ىلوألا  ةلا 
اأ ه  ارو  ينالا ، بالا  نأ  ح  اهئادأ  ع  امات 

الف ءاب  ىهنأ  ماعلا  لذ  يف  .ه  ةنراقم  زالا  ءادأ  عم 
اهدق یفلل  ةصاخ  ةراس  شاو  لا  ىلع  ةیج 

هت م  م  ةصاخ  ةم  مقساو  لا  م  ش 
يف بأ  سا  نال  نابالا  ناو  اهرتو  اهنو 
لو .اهل  يققلا  بألا  فك ج ه  يف  ناعو  اهقاروأ 

ةیلا قلا  يف  یج  م  س  زالا  ةاح  يف  غی 
هلإ ةم  ة  سالا  مامأ  هدای  جالا  لفأ م  ةلماعمو 
تهش يلا  هجوزو  هقالع  يف  تاثو  حلاع ،" بأ  "
لاعلا لود  ىلإ  فلا  لل  ةفلا  اهترثو  ةیلا  رت 

.ةللا اهتاهل  الب  ـ  جألاو ـ  بعلا

شاف ت  اهب  اعجا  ةلل  تاذ  هل  لاق  ةبا " رأ  "
" لا لفأ م  للا   " ل ث  ام ت " هت  ءالا   " .حاو
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اك ةس  ت  ل  اهنأ  فعت  اهلو  ق  ام  كرت  ناك 
ةالا عت  فك  فعتو  ةهلا  ت  ةأما  يه   .
هقعت اهنأ ال  .هعج ال ت  يف  هتاح  نف  لا  لالا 
.ف اهجوز  اهجوز ، هلو  هعم  اف  وأ  احور  لعافت  الو 

اع ناّ  هبا  ی  هو  هم  قس  ةبأ  ه  ع  لو 
.ءاقألا حأك  عسألا  يف  ةم  هناروو  هع 

تالا تالا  م  ةقفل  ن  لفح  يف  ناك 
ىلإ لف  ناخ  مو  خآ  ىلإ  جاوز  لفح  م  لقت  يلاو 
هه  " ةك ةأما  اهل  لاق  ح  اهل ، ةسام  ال  ةباع  ةلفح 

لا " "؟ فع فك   " .لالا اهلح  ىلإ  ت  يهو  ب "
ةألا ث ض  قذ ." ىلإ  عفت   اهلح ال  يف  ةففخ 
اهسأ العف ب  ناو  هم ." يف  ام  نأ   " لقت يهو 

". اشر  " اهاص اهب م  لت  يلا  اهقص 

". لاو فای  "ال ل 

" اهلاو فاس  "

.اهسا هی  اهم  ٌّأ  لو  
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غلی نأ  لقو  اشر ، دالم  تهش  يلا  ةلا  يف 
هلاو م  هج  ل  ةع ، ةمالا  زالا  حلاص  حلاع 

الا ل  لُّش  يلاو  ةلا  ةل  ىلإ  مقی  نأ 
هم لك  لل  داللا ، يف  هجات  خرات  هفتو ح 

سك هب  قفت  ةفص  خآلا ، اهب  خاف  ةفص 
ةرهم  م ةللا  ئل  ةقرو  زالا  لح  .جاهمو 

ةدالل اقفو  ةلا  هم  يف  ئلا  ددی  لو  هجوز  لاو 
لو ةلولا  يسم  حأ  هاإ  اعم  ةلا  نناق  يف  ىلوألا 

هلّحو ههجو  يف  ابا  یلا  ةللا  ءاعأ  ضع 
اه لل  اثم  لا ل   زالا  جخ  .ههص  ىلإ  هتات 
ارو .يغی  اك  ترت  هتاح  نأ  ام  ةل  يف  ع  لف 
دافحأف هبا ، اح  انو  هل  اح  لذ  هح  لعف  لف  اقم  ناك 
لاجل بقألا  رالا  ءابأك  اع  نأ  نق  حلاع 

اضعل لب  نعقو  انأ ." يئابأ  نأ   " .ةسالاو ةللا 
نغی ال  يلا  ةالا  همأ ، هجاوز  ةاحو  هلاو  خرات 
هت رذ ل  ءابأل  ءالك  لا  هلماع  .اهلصافت  ب 
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هاترا ع  هلاو  ةلس  قفت  ةل  هعأو  ءالا  هل 
.يجللا هلاب 

هأر ع  لعل  حلاع  هفح  عق  نأ  لا  لواح 
لذ يف  ناك ی  هفن  ةراق  يف  هلو  ةلا  ةلك  لخد  يف 
هف ی  نأ  هعأو  .لالا  ةس  ناج  ىلإ  خأ  ةس 

.هئاعدا هه   الجر  هاش ، ةاب  يف  الص  الجر 
يف هل  لاق  حأ ." الل  هتأس  انام  ألت  نأ  كرأ  "ك 

.ءاغلا ىلع  هناید  يف  می خ  لك  ةلا  ةلئاعلا  عاجا 
عسا  " .هتدالو هفع م  لا ل  هبا  ىلإ  بألا  زالا  ن 

ی لو  .حلاع  لاق  هللاعل ." لذ  كتأس  ". " كج مالل 
ام يف  فلل  ٌم  قلا  نأ  غر  لذ  يف  اسأ  قلا 
ه لالا  نأ  اهفت  نأ  الع   " .هلقم هلع  نس 

ال، موی  ل  هلإ  حت  لا  م  ةحلا ، الس 
". ةحلا لس  ىلإ  لام ، ىلإ  هف  دعت  ام  می  يتأس 

ل هلك  ع س م  زالا  حلاع  داع  ح 
لافحالل اهفس  ةمداق م  همأ  ناك  هفك  ىلع  ةفلا  هن 

هنأ عت  اهل ل  ال  هحاو  تدغزو  ادرو  تن  ه ،
هققشو هج  حا  .ةم  ةش  عك  اا  ناك  .اهبا 

نود نح  يتاللا  هتالاخ  لّق  هرص ، ىلإ  هققش  لحو 
هم بق  هلاو  ی  هو  س  نود  افاج  ناو  .هجاوزأ 
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.خألا ةردا م  هو 

.اغ يقلس  اح ،  " .هل لاق  ّلاو " عم  هذأس  "
هقئاس عم  هتراس  لا  ر  ماه ." مأ  يف  هللاعو  كرأ 

.رداغو

ىلع ىلوألا  هتضام  بالا  الا  ىقلأ  لا  يف 
ىلإ هجتو  خأ " ةم  علا  اهب  حسأ  نأ  ال   ، " هلاو
هجتو عم " لجر  ةقفاو  ينذإ  نود  فات  ل   " ایت همأ 

ل هع ، لزات  ام  ع ل  لو  اك  لزات  قل   " هلاو ىلإ 
ةسام نود  يب  يف  تالفح  ال  خأ ، ةم  علا  اهب  حسأ 
هق ام  بألا  كری  ل  اج ." فغ  فت  نأ  لعو  ةماع 
افم حفس  له   " .لا ةغ  يف  هلإ  لصو  ام  الو  بإلا 

نأ لقو  لعفأس ."  " .هتلاو تدر  بألا  دی  ح ل  يب "؟ يف 
اغ لقنأس  يفغ  هج  جخأ  نأ  لق   " هج ىلإ ب  ج 
اف ةلئاعلا  اهلدات  ةماص  تان  هجوخ  يف  هت  ام  اهلإ ."
هعم ةمداقلا  ةالا  نأ  علا  هف  نأ  ةفاك  ناك  اهب 
بألا .هاغ ل  يف  ةقالا  هتاح  هلع  ناك  اع  فلس 
أسأ مألا  ن  ل  رمألا ، هلإ  لوس  ا  اثم  ل  

.لاح ةأ  هلع  ناك  ام 

هناید يف  ل  هو  لا  هل  لاق  اعس " تع  قل  "
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يب م ا  لعأ  ال  " "؟ ا ج نأ ح  له   " .هتحب ف 
م عسأ  لك  ةاهن  تدع  نأ  حو  انأو  تج  تقف 

علا يل م  ناك  ل  " "؟ جوت نأ  له ت  لع ، ال  " " ةللا
هج سأر  لّق  نأ ." يف  جول ، لم  ابا  نأ  نأ 

". اح ". " يعم لكأس   " .هناج ىلإ  لجو 
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"؟ انت اذا ك  "

هماأ ع  ك  اهاس  ناك  لا  اهج  ناالا  لأس 
ه ىلع  نابالا  لج  .اح  تو  اح  قف  ةقلا 

ىلع اقلع  ل  يل " ءابأك  اثت  نأ  ةصو  ال  ك   " .هلاشو
ن وأ  ةسم  أ  عی  نأ  حأل  ال    " لكأو .ءيش 

لك ناع  يسا ه  ىقسو  فولا  ناك  اهم  ةش  يف 
نأ  هلأس  حلاع  لو  اهسأر  هب  افكا  يكالمأ ."
همامأ لا  لجلا  نأ  كردأ  لا ، با  .ةرازلا  يف  ام  هل 

نأ امأ  عن  هعا  نأ  هفب ، هی  لقم  يف  الإ  ف  ال 
". هعاو ل سام  نام  إ ع   " .الف هل  هع 
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ثلاثلا لصفلا 

ةحئار
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جت م يهو  اهمأ  اشر  لأس  ااهلا "؟ هه  لك  "ل 
اهفس يف  ةداع  اهقفات  يلا  اهقص  ةقفب  نل  جام  حأ 

نأ اهغت  يهو  اهقص  ةهقهق  ناك ت  .دت  لو  .اهماقو 
ت ةافلا  ناك  ب  عراش  ىلع  ةقلا  ىلإ  نع  .ت 
اهعتو اناحأ  اللق  اهع  فلت  اهتلاو  ةقص  راج  ىلإ 

" تخ يعسو  كخی ؟ لام   " يغی ام  كأ  فلت  ح 
عت .دت  اأ ال  ةافلا  ل  اهن ، فلت  يهو  اهمأ  لقت 

حات يلاو  اهتلاو  ةقص  ىلإ  بقأ  اهب  لتو  كأ 
ناو الوأ  مألا  لخد  .ةافلا  ههفت  س  نود  اهتلاو  عم 
ةافلا لج  .ةع  ةهق  عأ  قو  خی  احو  ل  اهجوز 

ناع ةناج  ةفغ  اهقصو  اهمأ  لخد  اب  هراج  ىلإ 
.بألا ث  لو  اهب  ام  ةبالا  كرت  ل  يلا  اهساكأ 
اهلاو عس  اهنأو  لاع  ت  نات  اهعسو 
قت نأ  نود  ةافلا  هل  لاق  ةك " ااه  يمأ  تشا   " .ففأی

لع لو  هل  ةلا  اداع  وی  مألا  ناك  .ء  يت  نأ 
ىلع هلق  ث  ةحاو  ةعفد  هش  اغص  اناف  ص  .ءي 
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يف هتراس  أفأ  .همامأ  يلا  سالا  ةلا  قف  ههجو 
ةافلا لج  .هفغ  ىلإ  هنو  اهم  يهی  نأ  لق  ةفلا 

س لقلا  لا  اه  لتا  ءيش  ال  ةلالا  يف  اللق 
اهلاب قل  .ةنالا  ةفغلا  يف  اهقصو  مألا  تاض 

رأ .اا   " ههجو ىلع  ًادم  ناك  .بالا  فقو  .هفغ  ىلإ 
لو اهعس  ار  .اهع  ل  .لاق  لا ." ىلإ  دعأ  نأ 

.هسأر لّقو  اهب  هی  تّم  هم  قا  .لاق  ا  هی 
"؟ مأل لق   " .هه ىلع  ىقلسا  هسأر ث  عفر  دعأ ." نأ  رأ  "

نذإ ". " يخأ نذأ  ح  لقت  .فر  " "؟ لاق اذامو  " " لق "
نأ ع  هع ؟ ءاس  له ن  اذال ؟ ". " كخأ نذأ  ح 

فعت لو  اهلإ  هسأر  اهلاو  عفر  " " هباو هجوز  عم  هحو  ىقی 
مأ نأ  يلقت  لأ  " ؟ اعمد مأ  اقب  ناعلت  هاع  ناك  نإ 

اهخأ م اهی ث  لوات  .ام  هن  ةك "؟ ااه  تشا 
ةلع اهل  حأو  خلا  لخد  يلجإ "  " .ةلالا ىلإ  اهی 

.دت ل ل  كرایاهلا ." ىلإ  اغ  هس  ". " ع و"آ
لاشألا فن  ةحالا ، هجلا  فن  .كاه  اهغ  ءيش  ع 

لا فنو  راشألا  ةخو  ءالا  ةقرز  فن  ةئالا ،
.للاو ةلا  تر  ءيلا  بألا 

، ةفغلا يف  اهقص  ةرات  ةلالا  ىلإ  اهمأ  جخ 
ةافلا حاشأف  ةذافن  اهئار  ناو  اهلقو  اهلع  نا 

لو حلاع " ب  ىلإ  اهخ   " .اهسافنأ ةعم ع  اهسأب 
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لاق م   " .ةافلا لاق  اه " ىلإ  حلاع  يتأس   " .بألا دی 
.اهمامأ ةلوا  ةفاح  ىلع  اهیی  عت  يهو  اهمأ  لأس  ل ."؟

يف اللق  لیات  يهو  اهقص  ىلإ  اهمأ  تداع  يل ." لاق  "ه 
ّم .اهج  زاها  عای  لا ال  بألا  نأ ت  نود  اهم 

ةلا ىلع  فغ  .هققش  عو  اك  حلاع  تأ  لو  ملا 
لاق اهغ  نأ  لقو  .اهفغ  ىلإ  اهلاو  اهلحو  ةلالا  يف 

.جخو با  لا ." ىلإ  دعأ  نأ  رأ   " فخ ت 

ماعلا ةلوا  ىلإ  لت  ةحو  اهمأ  تأر  حالا  يف 
اهئار ناو  .مألا  اهلقو  ةافلا  قا  يلاعت "  " .خلا يف 

ح ناسأ " يفنو  يلغاو  ـ  هذإ  " .عاعلا ةئاك 
.هكاف ةلسو  لحو  لف  نرك  اهل  تعأ  ناك  تداع 

هسأر فلو  ةلقم  ةمام  اتم  همن  ةفغ  م  بألا  جخ 
نأ م  " .ةحرالا ةلل  ى  صأ  حأ ك  غا 
.ةجاللا ىلإ  هتا  ث  علا  ه  ا  اهمأ  ىلإ  ن  اا "

ةلاق لج  .الا  للا  جم  .نراك  لح  ةلع  لوات 
داعلا اهنام  يف  لل  تداع  يلا  ةافلا  ناج  ىلإ  مألا 

لا لالا  تداعأ  .ءيش  يف  اهمامأ  اثی  .ةلوالا ل  ىلإ 
.افان هسأر  ه  م ."؟ نأ  له  اا   " هلع ل  
اهمأ لاق  لكأ " يلكأ   " .اهماع يهت  نأ  لق  هنو 

لا ةرات  ةلالا  ىلإ  جخ  نفللا ." عاتأس  .عش  "
ةاور أقت  لج  .ةحاو  ةلك  هقت  ل  اهب  ه  اك 
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بألا هذو  بالا  قُ  تاقام ح  جمانب  عاتو  ةجأ 
اح  " بالا ىلإ  فق  لا  لجلل  لق  هعس  ث  .هفل 
لسرأ هبا  نأ  ةافلاو  مألا  غلل  خلا  ىلإ  داع  اللق ." اننا 

.اهالم لیل  ةافلا  عسأو  .هب  ىلإ  هل  ئالا 
هجو يف  ائاد  ههتو  اناحأ  هتق  غر  اهققش  ناك ت 

هت اهنإ  لق  .اه  ناك  هل  اهبأ  دجل  هلهاتو  اهمأ 
اههات يلا  اهمالفأو  اهك  اهل  را  .ةلف  ناك  ه م 

ی فك  فعت  نآلا  صأ  .اهالم  اهل  اناحأو  
ءاحو ال  اضافف  اقو  قرزأ  اج  ل  .اهای  نأ 
فت اهمأ  نللا ل  يب  الاش  اهقع  لح  رو  اضار 

نأ ةم  كأ م  لواح  .اهعش  يف  ام  اهسأر  ىلع  عت  نأ 
لو نأ  انأ   " ههجو يف  خت  اهلو  اهالم  يف  لخی 
نأ عاسا  هنأ  الإ  اهعم  اك  لف  هنأ  غرو  نأ " يت 

.اهفقی نأ  ع  لو  اهح   م 

مألاو ئالا  راج  ىلإ  بألا  .ةرالا  ةسألا  ر 
لصافت لمأت  لا  لا  مألا  ناك  .فللا  يف  ةافلاو 

اهع م لّقت  ةافلاو  اهی ، ةقح  يف  ةم  ةآم  يف  اههجو 
يف اهمأ  هجو  مو  ةقلا  ةآم  يف  اهمأ  هجو  ىلإ  اهیاور 
.توب ل لهأك  لی  ئالا  ناك  .ةناث  اهیاور  ىلإ  ةعلا 

.اهبا ب  يف  هات  نأ  ةسألا  تداعا  لا  ئالا   ه 
هو ی بألا  اام  ئالا  لاق  الاح " ةزاجإ  يف  عن ه  "
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اها لاق  ةرمأ " سا  ام   " .ةافلا يع  يقلل  ةآلا  يف 
ةرالا ب لصو  ىح  اعج  اصو  سا " لح  " " اشر "
ناك .ةبالا  هلتو  بألا  اهعت  الوأ ث  مألا  لخد  .حلاع 
يف يناب ك  لجر  هعمو  ةلا  ةلالا  يف  حلاع 
يف ل  هلاو  يقو  لخالا  ىلإ  ةهم  همأ  اهت  .لا 
هفض وأ  حلاع  هلإ  هی  نأ  نود  ةلالا  ف 
ىلإ ح ةهم  ةلالا  عقت  نأ  ةافلا  لواح   . ـ جألا

هم قا  يلاعت "  " اهلع دان  حلاع  ل  اهمأ ، فلد 
" سا ام   " .ينالا لجلل  لاق  ةلا " يخأ  هه   " .هلقو

لجر ىلع  الجر  ع  لجلا  ناك  اشر ."  " لاق لجلا  اهلأس 
لكأو لج "  " ةلود ئك  ىلعألا  ىلإ  هرص  عفترا  قو 
ىهنأو ال "  " حلاع ضو  اجأ " اسا  وی  لشار ، "
با لشار ." لو  اشر   " حأ اهف  هرا  يلا ل  هض 
يقص ا  ينرعأ   " فسأ لكأ  .لهالا ث  ل  ينالا 

ابأ ئت  ل  .ابأ   " ةقب خألا  درو  تأسأ " ك  نإ 
ح قاتو  ةافلا  هت  ل  القث  ایح  ناك  يقص ." ا 

عسالا فلل  هس  " "؟ كع ك   " ةناث ينالا  اهلأس 
ةلنالا ثتو   " .اهع ةان  حلاع  لاق  ماعلا " اه 

يف ةلنإ  ةسرم  يف  سرت   " .ينالا لاق  ةقال "
نأ لق  خألا  لاق  اه ." فص  لك  اهغل  رتو  لا 

.لل ةصفلا  اه 
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يف رالا  یی  نأ  ع  اهاخأ  نأ  اشر  حأ 
.اهخأ ةجوز  ءاهو  اهمأ  لت  ح  ىلإ  اهتو  اهباغ 

نأ ع  ءاه  اهل  لاق  لت  نأ  تدارأو  ءاه  لق  حو 
عض يلاخ  رأ  .ّيم  ةفغ  ىلإ  ـ  هذإ  " اهب حر 
مسر لف  عات  ناك  يلا  ّيم  ةفغ  ىلإ  جخو  صاخ ."
جخ .أقت ث  لجو  اهقح  ةاولا م  جخأ  .ةم 
ةقلا ىلع  ةللا  ةفلا  يف  احو  ل  اهلاو  ةناث ل 

.ةماعلا

" اشر  " .بالا ىح  اهخأ  هعدوو  ينالا  لجلا  جخ 
"؟ جس له   " .هلإ ر  .هتداعك  امراص  هتص  ءاج 

بألا فر  .هم  ةفغ  لخدو  .اوه  نأ  هل  يلق  اع " "
اذال رت  ال  ةقلا " يف  تأل  هذأس  هعم " هی  نأ 
نع ىشای  اك  حلاع  نع  ائاد  ىشای  ناك 

.اهتلاو
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ىهنأ لا ، ىلإ  ةسألا  تداع  خآ  فص  ةاهن  يف 
ىلع لا  جالا  ىلإ  ةن  فاضأو  ةللا  تاس  حلاع 
دافأل هلماعم  غت  لو  .هم  م  يف  هعت  ت  .هفك 

هلك ههج  لوا  يلا  ةلا  اشل  هلماعم  غت  ل  هتسأ ،
غلب ح  الإ  اهعسو  اهفشو  ةسألا  مك  اهلع  افلا 

لت م غت ، اهتاح  تأب  ماعلا  لذ  يف  .ةع  ةسدالا 
ءيش ةنم ، ةل  أ  يف  لل  لباق  ءيش  ىلإ  ةنانإ 

ةسرلا ىلإ  هت  حأ ، هتءاب  ش  الأ  ءب   ث 
يف اهو  ةنم  سالب  اهقفای ع  ةنم  ةش  ةرا 

.لا ىلإ  اهعل  بالا  مامأ  يسرلا  ملا  ةاهن 

حلاع یی  هام ، ق  اهی  لا  يفو 
لاقسا اهل  ح  ال  هلاو ، صاللا ل  هب  اهح م 

ل هلو  ههجو  يف  فق  م  الو   ةلمز  ةراز  وأ  ةلمز 
كأ م لواح  .هبال  هح  قف  ا  ار  اهح  فقی ع 

نهی علا  ل  هللاع  اهاخأ  وأ  اهلاو  ثت  نأ  ةم 
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اهلخاب ع  يلا  ةعلا  ةلا  هه  ةهجام  م 
.هللو همی  حلاع 

يف اهل  لوألا  ملا  س  لا  عسألا  ةاهن  يف 
خآ ل اش  ناك  اهفغ ، با  حلاع  ق  ةعمالا 

باج ىلع  ىلا  هی  عضو  قو  لقب  ىی  .لق  م  هت 
هف لتا  ئاك  اهع  يف  اقع  هن  رو  سلا 

ةلهم م اشر  فقو  .اهلع  قی  نأ  لق  اهنام  اهّو 
نأ لواح  .اهع  ىلإ  هع  تلا م  ةنو  ةئلا  هح 
حش ل س  اهن  مداقلا  لجلا  لو  اج  همالم  أقت 

بقا .حالا ح  اه  ةعلا  اهققش  ةب  لی  تلا 
لذ ناك  اههاس ، اههجو ع غ  نأ ت  لواح  اهم 
ىقأو اهج  ىلإ  اهیی  لنأ  جاعلل ، لا  حلا  لعفلا 
باج حف  .ءاشألل  ةلا  اهؤر  علا  م  ههجو 

حاللا ىلع  ىلا  هی  عضو  .اهع  ه  عفی  لو  سلا 
اهتص فترا  حلاع " خ   " .اهع يف  هاع  لاز  امو 

" ...حلاع  " .علا م  اهفن  ىلع  لت  نأ  تداو 
ناك .لمالا  اهع  ةلعم  قت  تداو  ءالا  هجأو 
عأ هلل  ءاهلا  يف م  ام  اهل ل ت  اهخا  فت 

.فل ءاهلا  يف م  ام  دالا ت  يه  .اهفغ  با  م 
، اههج فم  يف  ههف  عضوو  سلا  .لی س  ل 

عأ ىلع  اهس  هنأ  ةخألا  ةلل  عقت  اهمد ، ت 
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هع .لذ ل  ىلع  هل  اس  فعت  اهنأ ال  غر  یقت ،
لاق حلاع "  " .ه نأ  حأل  ل  اتم  نالت 

اج يعسإ   " خألا هی  يف  اهعش  عج  .جم  ت 
اذام " " لق ةلفك  قف  ةحاو  تاقل ، عت  سلا  اه  يف 

نآلا ل ىحو  اش  يلعفت  نآلا ل  ىح  " "؟ حلاع لعف 
اذإ " "؟ لعفأس اذامو  ". " لعفأس اش  لعف  اذإ  لو  اش  لعفأ 
اذإ عنامأ  ل  يلإ ، ةشام  تألف  بق م  نأ  دارأ ش 

.یت ال دم  اه  .فعأ  " " حأ هأ  انأ ال  " " اسام ناك 
" هاج ىلإ  هداعأو  سلا  عفر   " يف يعت  نأ  ـ  بت

.نآلا أ اب  ثح  ام  فع  نأ  حأل  رأ  الو  .اج  يهنا 
ناك له   " .اهس ىلع  قسو  جخ  اك ت " ، " " حأ
ك يعلا  اهفت  عت  يهو  لاق  اقح ."؟ يخأ  اه 

.هتاح ع 

جت .اهققش  ماأك  ةهام  ةقب  ةمسم  اهماأ  تب 
ينلا هسالب  يلا  اهقئاسو  ةنم  ةرا  ةم  احاص 

". لا حاص   " اهل لاق  هنأ  .ةفالا ال ت  ةعلا  هحورو 
ةرالا يف  لا  يلساللا  زاهلا  ىلع  دی  ناك  هنأ  اللو 
.ثی ث ض اع ال  اهل  راخا  اهققش  نأ  ل 

سا هلإ  يقلت  ناك  ةسلا ."؟ يف  هب  نلق  له   " اهلخاب
اه لغتو  .قف  هسأر  كو  هقت  نأ  لا ت  نالا 
نأ اج  فتو  اهقاروأ  ع  تب  اهب  لدالا  لا 
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عجات ث  لقت  يخأ "! ةافو   " .ام ل  لا  اه  يهی 
م ةاقلا  صاع  ىقس  هفس  ىح  لو  اع " هفس  "

لا للا  لذ ه  ناك  ةعلا  هلس  يهت  نأ  .اهلح 
لازام ةلاح ح  هات  ةق  فت  نأ  نود  هلقت  نأ   
زالا حلاص  عم  اهعت  ل  ةبأل  ةلیب  ةبأ  ارو  اهت 

.ئاغلا ضالا  اهلاو 

اهمأ اهب  عت  يلا  ةقلا  ع  لت  نأ  ىت  ناك 
اه مألا  تامقم  .حلاع ل  هجو  يف  اهفقوو  اهتوجو 
انو زالا  حلاص  ةبا  ل  اهمأف  ةبالا ، الك ع  فلت 
خأ ل  يهو  زالا  حلاص  عص  لا  لجلا  ةبا 

نأ اهاج  لوا  لا  هفش  مر  اأ  اهنأ  غر  حلاع 
.ه

ناك ام ی ، ةافلا  ری م  ةلصام ل  تاس  ثالل 
يلا ةلا  راقلاو  اهلسو  اهتس  ىلع ح  فی  علا 
ت ل  اهنأ  ت  تاقلا  هلجر  م  ةشام  هم  لت 
اوی اأ ل  علا  لو  .اهب  اهاحأ  يلا  ةلا  ت 

ةمزأ ع  عم  يف  هتسأ  تاف  ىلع  یلا  هفخ  هلع 
هفت  يع ال   مات  يف  ةید  ةصو  ةقالخأ 

.لقعم
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اه ث  اتاح ، وأ  افح  ىلإ  اناحأ  فلا  اندقت 
اهح ةاهن  ال ن  ام ، ةهج  ىلإ  اتاح  كت  نأ  ةأف 
اهتاح كأ م  اشر  فت  لخ ل  تاس  ثالل  .هح  يف 
هلاشو اهفغو  اهتاضام  يف  اهتخا  يلاو  ةلا 

ىلإ ةقلا  ةلحلاو  فلا  اع  لذ  .عسأ  لك  ةاهن  ةلئاعلا 
يف همامأ  فقت  ةأف  اهل  .نل  يف  س " ب   " ةقش

تارالا فقم  ىلإ  ةدلا  ةحالا  يف  ماقلا  تالالا  لفح 
.اهلم ىلإ  ةئاع  اهتراس  لقت  ح  ةعمالا  تاصالاو 

ةعاس اهیل  ىقتو  اهل  ةخألا  ةضالا  ضالا ع  رعا 
يلا مالا  لت ب  ناك  ئالا  موق  عم  ىح  فنو 
ناك .اهتالكأمو  ةفلا  اهضوع  اهف  مقل  تالالا  اهن 

افعت هنأ  وی  .هفع  ىلإ  علا  م  ةئاد  يف  ل 
ناك .فع  هو  ىلوألا  ةلل  هعس  اهل  .لق  م  هلإ 

ح اهلع  قی  اهتاقصو  اهمأ  تأر  يلا  ةلصلا  لت 
ةفوعلا ىلع  اهمأ  قب  ةنفم  ناو  اهلم  يف  ع 

اسو ااش  ناك  .ال  همامأ  فقت  .ئار  جا  نت  ح 
ری ل  .ام  ل  اح  وأ  امو  الخ  لقم  ل 

.اهلق فس  اههاتا  هسأر  عفی  هنأ ح  اهل 

يف ةحو  لت  اهمأ  تأر  لا  ىلإ  تداع  ح 
" هص يعت  ...كبأ  نس  یأ  " "؟ ـ بأ یأ   " .ةلالا

فع هعم ." ةم ن  خآ  يف  " "؟ هعم لت  ةم  خآ  ىم  "
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قأ لا  اهول  تداع  ار  .اهعو  يف غ  اهمأ  نأ 
لاو مألا  لق  لب  قأ  اك  مألا  هت  نأ  اهل 

.هلق

لا اهب  ةحرام  اهم  لقی  جام  يف  اهمأ  ل ت 
عضل ةم  ةاهن  ىلإ  ءيش  لك  لقتو  علا  ث  ار 

اأ لا   حالا  يف  اهفغ  ىلإ  تعص  .ع  أی  ل 
اهجوز ناج  ىلإ  مات  نأ  جات  اهتلال ح ال  خأ  ةفغ 
اهعم تناو  لا  اهب  مقت  نأ  ع  جات  الاغ ال  يهو 
لا اهومو  ةلصام  ةكاذ  اهب  عت  يلا  يناغألا  يف 
لغأ يف  .هم  اهعانا  وأ  اهم  هعانا  يف  علا  لف 
ةحاب ثی  اهتهس  اهع  ةقص  اهات  ناحألا 

هئال ع  نأ  نود  هل  ل  اك  اناحأ  ةیش و 
.حأ

نأ ةلئاعلا  ئاس  م  هف  ل  لا  لا  می 
ةئان اهتلاو  ناك  داعلا  عم  تم  غ  عم  ىلإ  اهخأ 

ىلإ هت  ل  اهلو  داللا  جراخ  لع  ةلحر  يف  حلاعو 
فقت .ةحالا  ىح  اهس  خ  عت  ءادس  اتت  ةراس 
یلا لت  ل  ه ، اهئاقل  م  ةعم  ىلع  اتلا  ةرالا 

هات نأ  عت  اهنأ  فلا  جاح  عفر  قف ت  ناك  هعم ،
.اهب لا  خألا  باغ  يف  لقألا  ىلع 
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اقلا خأ  عباسأ  ةثالث  تمو  ائداه  لوألا  عسألا  م 
ناك ت ةسهلا ، ةلك  يف  ةباللا  ةعلا  قم  يف  اهف 

نأ ع  خأ  ىلإ  ةلك  م  هلقی  لاو  تالالا  صا 
ناو بادآلا  ةلك  ىلإ  خأ  ةم  دعت  ث  ئالا  اهرداغ 

ناك اه  وأ  حأ  اهف  اهقای  ال  يلا  ةحلا  ةفلا  لت 
تأر ةهلا  ةلفلل  اهقفات  نأ  اهمأ  م  ل  حو  .ت 

اهتاح شاع  لصأ  فل  عل  سام  اهل  نأ  مألا 
.ه ةمغم 

ىلإ حلاع  داع  ةعرألا  عباسألا  لت  ةاهن  يف 
اقتو ع هققش  تات  الماك ع  افلم  همامأ  هم ل 

.س می  لك  هقلتو  هقلا  لا  بالا 

لوألا ةفلا  فللا  حف 

دسألا ةمالس  ساج م  يققلا : سالا  - 

هتهشو دسألا  ةمالس  لاس  م  يلالا : سالا  - 
داعلا

يك ةلا : - 

ةلا يف  هو  دسألا  ةمالس  م  هلاو  يفت  - 
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فح ىلع   روم  ثداح  يف  هع  م  ىلوألا 
يف هذ  .هتلاو  عم  ةعلا  م  امداق  لا  الا - 

علا .اس  غصألا  رلا  ماعأ  ةثالث م  اأ  ثدالا 
، تلا ةلحر  حلا م  يجالاو  همأ  يف ح  ناك  هنأ  ی 

.هع ةجوز  ةناح  يف  هت  همأ  نأ  علا  اب ی 

نأ ع  هسا  هقلأو  دسألا  ةمالس  لاس  هع  هاعر  - 
لاو هققش  سا  ات  م  ىلإ  ساج  م  هسا  غ 

.رلا

ءاهلا يلاهأ  م  ةرقمو  ةمم  ةش  هع  - 
.هم يف  ةصاخ  ةنام  هل  لجر ك  هنأ  اودافأ  یلا 

ةملا يف  مم  ةفب  لع  ناك  هع  - 
حلا هلخد  رمو  ةلام  لكام  يناعو م  الاح  عاقمو 

.عاقلا هتار 

هع هلال -  اعت  ةلا  ةلا  رلا  لح  - 
.ةنالا ةدالل  اقفو  اهل  لا 

فعو ةئاهلا  ةلا  يف  ةسهلا  ةلك  يف  سری  - 
.فلا يف ب  می خ  لك  ةعمالا  ةقف م  عم  دعلا 
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فقال ةماعلا  ةحالا  يف  ةحاو  ةم  ةرلا  ىقلا  - 
خ ةلو  ةلئاعلا  ئاس  اهقفو  ةعمالا  مامأ  تارالا 

.هق يف  لك  فناو  اهلالخ  اثت  ئاقد 

ةلك ىلإ  اهلك  م  س  می  لك  ةرلا  جت  - 
.اه ةحالا  ىح  ةشاعلا  رلا م 

يعمالا س ملا  جراخ  اعم  رلا  ها  ل  - 
.افنآ اهذ  يلا ت  ةلا 

نأ لوا  هل  ةأف ، لعشا  فللا ب م ج ، لغأ 
ی هقت  يف  ءيشال   " .اهأق يلا  سألا  اعم  أهی 

". ءيش لك  ا  نأ  هعرأ  ناغلا  ناه  ار  ". " اهفانا
". لا مامأ  یللا  یعقلا  هم ن  ی م  هو 
لوا زاهلا  ىلإ  دع  اش " ا  ماعأ ل  ةثالث  اهل م 
لام كأ  ه  ام  كاه  ناك  ار   " .عجاو اهلإ  ثلا 

.هی ل ، هی ، ل ، ةلسألا ، يلغ  هلإ ." اهی 
ءيشال ال ال   " .جف رداغ  نأ  هلإ  هاض   حأ  لخی 

" ءاهلا اه  يف  ال  هلع ، قاعت  نأ  قلا ت  اه  يف 
" داعلا  " . داعلا "  " ةلك ع  سالا  أق  .فللا  حف 

ةداع لذ  ث  .قف  نافك  ه  ةعم  يهو  اناف  ناك  ار 
ةم كأتأ  نأ  .ال    " .ماه ت  ف  .اأ  لاجلل 
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". لا هه  لك  يلفغت  ناك  .لاع " ت  لاق  خأ "
هلو يل " فعا  اذإ  ةلللا  ءيش  لك  يهنأس   " هسم ت 

م هعقم  ىلإ  دع   . ـ باإلا لا  ةأو  ت  عجای 
يف روی  ام  يهلإ ." ا   " .هسأر ةق  ىلع  هی  ع  ةفالا ،
اه لك  هفلخ  ئت  نأ  عاسا  لا  ةءالا  نآلا ك  ههذ 
ل  " .همامأ هحأ  ىلع  دی  هعقم ك  هی م  ال "  " ...لا
". هف لا غ  هلا  يف  قف  ثح  اذال  اص  لذ  ناك 

فتاهلا ةعاس  عفر  .احو  هعاص  ل  نأ  ع  ل 
! عسإ  " لجلا ه  نأ  لق  .هم  ىلإ  عسأ  الجر  لو 
اعم اهیأر  له  " " ةلك لك  م  " "؟ قلا كأم م  نأ  له 
لعت نأ  " ."؟ ل ال ". " كاه ىلإ  اهب  لأ  ل  ال  ". " هلك يف 
و اهی  اهفلخ  دجوو  لا  يف  راغص  ةللا  ءاله 
لجلا ع  ل  .ههجو  يف  ی  ك  قعلا  اب  اهغ ."

هفع لا  هجلا  اه  باعت  هققح  د  نأ  همامأ  فق  لا 
لجلا يع  يف  اع  قعلا  ن  .ااش  ااض  ناك  م 
ةللا ناك  .هی  ها  هفصو  اح "  " .قداص هنأ  فعل 

نا اهجارسا  ه  اهلع  ع  نأ  رق  يلا  ةحلا 
لأ لتا  هلو  ع  لل  عت  ل  اهنأ  خ  .عم 
م ىلوألا  ةلل  اهس  هنأو  اهتدع  عم  ئالا ع 

كردأ ئالا  در  للت  لا  باغسالل  هنا  نأ  ع  .ةعمالا 
ار هفن  ث  أهأ " نأ  يلع   " .يغی ام  كأ  تم  هنأ 
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اهعی نأ  .اقح ف  فس  فلا  قلا  اه  يف  ام  لك 
هلاجر لع  عأو  بالل  ةقلا  ةلا  لمأت  .ههذ  ع 

اهل ةقالع  خأ ال  راقت  عای  هو  اف  اش  عبا  .هقدو 
.هتسأ

.اه فلاو  ةنالا  يف  هلع  ةاهن  يف  هلم  لخد 
للا يف  تالماعلا  حإ  تدر  .هتسأ  ل  افتاه  لتا 

اهنأ فع  ناك  .ع  عت  هخأو ل  هفغ  يف  هتلاو  نأ  هل 
فتاهلا ع  ناك  لا  هلاو  لأل ع  هی  .ع ل  عت  ل 

امام ةلماعلا " بألا  لأس  ی "؟ اذام   " .هلإ هی  لو  نی 
.فخ تص  يف  هلاق  ام  رو  اشرو ."

حأ م ىلإ  ثی  ماص ال  هو  هءاغ  قعلا  لوات 
نأ نود  هی  .ةلوالا  ىلإ  هعم  لت  يلا  ةغلا  هتسأ 

لواح يلا  هجوز  ىلع  در  ءيشال " " "؟ ام   " .هماع ل 
لم ىلإ  جخ  .لا  هج  ىلع  حضالا  هقلق  لهات  نأ 
ك  " .لخالا ىلإ  لجت  اشرو  بالا  مامأ  ئالا  هلاو ل 
كت اف  اعم  الخدو  اع خ ." " " خ " " مأ ثحأ  رأ 

.هنأش ىلإ  ئالا 

هو بألا  اهرداغ  يلا  ةلالا  يف  هراج  ىلإ  لج 
يعم غ  هنأ  ع  ناك  .هباو  لا  لخی  هبا  ی 
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.لق ه م  اعم  اك ل   نآلا  اهع  لا  رالا 

ةللا تی  نأ  لوا  هو  هققش  ىلإ  قعلا  ن 
" حلاع خ   " .ال نار  هص  .اهلع ل  اثأت  كألا 

مالك ع  يف  ". " لا الإ  قت  ال  نأ  خ  علا  "
" يحف  يع  يف   " .هع ىلإ  نأ ت  نود  لاق  خآ "

كأ جاول  حفس  اع م  " " انأ بـ   " هلإ اهع  عفر 
اه انأ ، جوزأ  ل  " " يجوس لو  " " يخأو يبا  نأ  يم 

مأ مانأو ." يالم  لبأل  هذأس   " ةفقاو هن  كراق "
اشر ت  هل ح  لق  " " ل لا  لجلل  لقأ  اذامو   " اهب

ل و  هتراخا " لا  لجلا  اهققش  س  جوت  نأ 
" يلجا اح   " ام ی ىلإ 

فلا هل  .هعد  ". " هلع دلا  يف  خأت  نأ  كرأ  "ال 
همالم تغت  .ةناث  لج  عوم خ ." هم  لقأ  نأ 
فخاو علا  هغص  غلا ع  ةح  هذ  امات ،

.ههج ىلع  لقلا  اهسر  يلا  عالا 

انأ هقو ، يف  يتأس  " "؟ ام كخأس  لا  لجلا  "م 
هلو  " .قب اهغای  ك  ةعو  نآلا ." ةعم  ل 
ةهم ل  نأ  ". " حلاع يذ  اض  نأ  " " دجم

نأ ال اج ، يفن  فعأ   " .ةع هو ی  لاق  نذإ " حأ 
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هل يلق   " .اهلإ ةلا ن  هه  هی ه  نأ  لقو  يفعت ."
ىلإ اجراخ  ه  اقفا  هرا ." لا  قلا  يف  هنأ  ينإ 

.اهحاج ىلإ  يهو  هب 
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عبارلا لصفلا 

ةلود نمأو   ... باقن
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تعوأ اهلو  ام ، ءي  اهققش   نأ  اشر  حأ 
ل  .ةلا  لاجر  هلع  أی  لا  علا  ىلإ  لذ 
هالم لسا  لا  اهقئاس  م  عأ  ةصام  اهنأ  اهلاب 

الأ ترق  لذ  غلا م  اهلو  .علا  ههذ  ىلع  ىقأو 
هلاجر نأ  لعت  يه  اهقای ، هنأ  الج  ضفس  كأ ، ماغت 

ةباللا ةنألا  نعای  يعمالا ، ملا  يف  نلع 
الو اهروق  لو  اهلم ، ةل  هكأو  اهب  كرا  هعو 

هتان لاشأو  هعأ  نالأ  قفلا ب  فع  نأ  اهغ  ةرقم 
رام ىلع  اهلح  روت  يلا  عألا  اهغ م  لاشأو  نالأو 

.ملا

اهقفای نأ  ةلئاعلا  ئاس  ل م  ملا  لذ  يف ع 
.ةقلا ةرالا  ةقم  يف  ةعلا  قاسألا  حأ  ىلإ 

لت ك هلإ  ةعاس  عر  لقأ م  ع  تداع  اه " يننا  "
اه ةعس  ف س  نأ  سآلا  ىفلا  ع  ل  الم ،

.هلع ع  لا ل  قلا 

عت يلا  اهی  ةش  يف  ةففلا  ءادلا  ةقألا  فل 
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رداغت يلا  اههب  ترداغ  حالا  يفو  اهراو  اهك  اهف 
لاو لا  ىح  ةل  ةواس  ةزلب  .می  لك  اهلع 
ةعاسو ةلاإلا  تاراكالا  عو  كاد  قرزأ  ج 
.خآ ءاح  ءيش ع أ  ه  دسأ ال  يلع  ءاحو  "ا "

يش نودرالف  يقحالل  هفنأ  نه  هلاجر  نإ  "
". ملا م 

داعلا عم  عم  ىلع  لو ت  لا ، ملا ه  ل  
اهتبا يلا  اهلح  يف  هلك  ىلإ  هت  نأ  ترق  اهلو 

ل ام  اكاترا  لقأ  اهلعس  هعم  عم  ال  اهنو  ةحرالا ،
ةحالا اهتضام  هنأ  ح  .هعم  عم  ىلع  ناك 

ءاغ شت  ث  اهباقن  عضو  .تالا  ماح  لخد 
.اهمق لفسأ  ىح  اهسأر  ةق  م  اهتءاع  لسأو  اهسأر 

نأ نود  باو  .اهمامأ  ةللا  ةآلا  يف  اهفن  ىلإ  تن 
.اهمابا ت 

قعلا يفع  لو  نهلا ، قعلا  لاجر  يفع  "ل 
". هفن

هه ناك  نإ  حأ  هی  ل  تاصالا ، فقم  مامأ  فقت 
لذ رت  مأ  ةلا  مامأ  اهف  فقت  يلا  ىلوألا  ةلا  يه 
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تهات .حأ  اهث  لو  حأ  ىلإ  يه  ثت  .لق ل  م 
عألا اوه م  اهع  اهلع  تر  ةجأ  ةاوب  اهلاغنا 

راع رهلاو  بألا  صالا  فقت  .اهصات  يلا 
يف ةفللا  عاقلل  ةشام  هتاو  ر  .لا  ةعماج 

.حأ اهلإ  الو ی  علا  اهب  علت  صالا 

حأ  درالا  فلا  ءاه  غرو  صالا  فقت 
نآلا اههجو  نأ  ترتو  اهه  ةللس  ىلع  لی  قعلا  م 
ةهم اهس  لاو  .هلعم  م  لقأ  اهفتو  .اراحا  كأ 

اهب لا   دالا  اه  غاوت  يهو  الوأ  افالا  ىلإ 
ةعلا ىلإ  ةناث  افالا  م  جخ  .اههجو  ع  هعفل 

ل  .حأ  ةدرام م  اهنأ غ  كألا  ةلوام  ةباللا 
ءوهب اهیاور  أقت  يهو  اقت  ةعاس  لج  .كاه  داعلا 
حاترا ت  يهو  هنو  .اهلح  جلا  غر  يلخاد 

ل اهم ، بق  نأ  ىشای  علا  ناك  اهلج  لا  .لج 
فعت حاترا ح ال  .اهثدا  نأ  أت  ام  اهلا  داعلا  ناك 

.تاذ الإ 

" فی ل هلو  لاعلا  اه  كای  دالا ال  اه  فلخ  "

.تأ اك  ترداغو 
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نأ ترق  اهباقب ، هلإ  هت  نأ  ترق  يلالا  لا  يف 
خآلا هفع  حمالم  هل  نانإك  اهدجو  يغلت  اهه ، يغلت 

لذ ناك  .هق  دم م  ءيك  هلإ  هت  نأ  اهلالخ ، م 
لا لا  ه ه  فت  لام  .هم  مأ ال ب  هلو  اهعی 

، ةباللا ةعلا  لخد  .رمألا  تقعت  اه ل  ی 
علی هو  ةلخالا  ةفغلا  يف  حلا  لا  ىلإ  ل  ناك 
ل  لخد  ح  .خأو  ةل  ب  يئلا  بالا  ىلإ 

يع ل هك  باقب  ةاف  هت أ  باقب  ةاف  اهب ، هل 
.حأ باغسا  ع ی 

هل و ةروالا  ةفغلا  يف  ةللا  ةلا  ىلع  لج 
هاس لو   اهلح  فلتو  اهباك  جخأ  .ام  ةأجافل  ههت 

، اهقح يف  هستو  اهباقن  اهع  عت  تأب  .لا  ةفغ  يف 
ه الو ی س  لا  ةفغ  با  هلا م  عای  أب 

هن .اهب ح  لا   دالا  لت م  يلا  ةافلا 
يهو با  فعأ ." ل   " اهع ىلإ  ال  ان  هلإ 

لك لعف  اذال  ". " بللا اه ه   " لا ةلوا  بقت م 
اهلجأو ةروالا  ةلا  ىلإ  لجو  لا  هن ع  اه "؟

لمأ ال  ينأ  فكا   " خأ ةم  لالا  داعأ  .هناج  ىلإ 
هلإ م اهفن  مقت  اهنأو  هلإ  تن  ثح "؟ اذام  ". " يفن

ةم ةاجإ  ل   .سو  انأ ."؟ م  فعت  له   " .یج
هنك كأ م  اهفع  له   " العف نآلا  ف  ارو ه  .ةقداصو 
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ىلع غتو  اهی  ت  ىلوألا  ةللو  هلإ  تن  اه ."
.هی م  فب  ةللا  اهعاصأ  ت  ث  هعاصأ  فاأ 

فالا اهع  يف  عملا  ه  ام  ةققر  يف  ال  ن 
ل .لاق  زالا " حلاع  خأ  انأ   " .لهك عسالا 

خأ ينت  نأ  يع  اذامو   " .اش سإلا  هل  يع   
راخ مامأ  هعت  اهنأ  كرت  ناك  زالا "؟ حلاع 

.ث ل  حو  زالا ." حلاع  قعلا  يخأ   " .عص
". قعأ " "؟ كدرا له  ". " اك هم  فاخأ  "

هجالا بالا  می  هو  اهعش  ةلخ  ىلع  هب  حم 
اذام " ."؟ لم الا  تاخأ  لك  له   " .حأ لخی  نأ  هل 
هققش هم  فات  قع  باقن  لك  ءارو  له  قأ  " "؟ قت

". ةلولا مأ  يف  قع  يخأ  .ال   " با هع ."؟ يفتو 

نأ ةلخاد  ةعا  عاسا  .همالم  يف  اغت  ت  ل 
ح لكأو " هی " ال   " .اش هل  يع  ال  مألا  نأ  لعف 

هعاقو ...م " خأ  وأ  ةبا م  نأ  لعأ  كأ  ل  حأ 
الم لوات  يت ."  " اهلس حك  لت  ل  ناعمد 
هجب ضو  لق "؟ لقأ ل م  لأ   " .اهعمد هف  مو 

ىلإ هن  ةلولا ." مألو  نذإ  قعلل  اش  ". " لقت ال ل   " .كا
. ـ بشإ  " ءام اهل  حأو  لا  نا  ةغص  ءام  ةدم 

". اق اه  كقع  يقلأس 
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ةباللا ةعلا  م  قلا  ءالا  ماح  ىلإ  جخ 
ةآلا يف  اهفن  لمأت  .حأ ح  هم ال  تداعو  زالا  اشر 

نأ فعت  الو  ةآلا  يف  فن  ىلإ  نأ ت  ىقأ  ام   " لاق
!" نأ

ئ ل  ةلا  هه  .اهی  لا  يف  فق  ناك 
اهف روت  ةق  فأ  ك   " .هلاب ةف  تخ  .اهع 

". ةقلا اه ه  للا  اقن  " "؟ اهتجوو " " يلهأ

مامأ ناك ت  .ناغ  هف  ةراس  راعسا  می س  يف 
هناج ىلإ  عل  فقت  ح  تالا  ةلك  تاصا  فقم 
ىلإ اهب  هی  هو  ضو  ةهك " اهئار  ةرالا   " .اهباقب
له صا 103 " اعمو   ءاهلا  القم   ءاهلا 
وی خو ، ناخد  ةئار  هه  " ."؟ باقلا ءارو  اج م  ت 
فك .م  ناخلا  ". " يغی ام  كأ  مم  كعاش  نأ 
.فع نأ  هل  ل  .ل  تعشو  لا "؟ ةئار  فع 

". ةلف ل  انأ   " .فع نأ  حأ   ال  .فع  الأ   
ةلم يف  ةغأ  یی  هو  اصو  اأ ." فعأ  كأ  انأ ل  "
يلو نآلا  تأ  ال  لق "؟ ءاهلا م  ترز  له   " .سالا
نفعت نأ ال  حألا " قلا  ىلإ  ةسرم  ةلحر  يف  هذ 

" حألا قلا  ةعمو  حألا  قلا  س  ءاهلا  ع 
ـ ح فعأو  اهم " اق  اهسو  هی  يف  اهی  عضوو 
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". لع اه ك  هوا  ". " ءاهلا م 

ةلقث فلا  زاهج  اهعی  يلا  ءاهلا  ةئار  ناك 
ةرالا لخد  .ةفالا  فن  ع  اهلع  اداعا  اهلو 

عرام تزاجا  نأ  ع  كاهو  اه  ةعلا  ةلا  لزالا 
.لاق ةیلا " هه  ةلج   " .هالا تام  تاصأو  ءاهلا 
ناك اهل  هلمات  نأ  تدارأ  اهف "؟ لا  عت  له  "

". اك اهروزأس  يلو  قعأ  ال   " .ةقداص

اه يف  هلاو  نأ  فع  .لزالا  حأ  مامأ  ةرالا  فقت 
يلا يف  لاجلا  لم  ىلإ  ج  حالا  م  قلا 
اهع دع  هلا  ةالص  ىح  كاه  ىقو  هل  روالا 
ترو لا ، يف  ةحو  همأ  .علا  ةالص  ىح  هللق  ىلإ 

ةرالا ل الجت م  .اهخ ح  رق  يلا  ةافلا  ءاقل  اهعم 
يلا عألل  ةلا  يعت  باقب ال  ةاف  .افلم  لا   
ىلإ اشر  لخد   .هراقأ  ةاف م  كأ م  لا  قات 
كرت نأ  نود  اهلقسا  يلا  همأ  دای  هو  هعتو  لخالا 
ىقت مأ  اهت ؟ قف ؟ اهفات  له  .لعفت  نأ  اهلع  اذام 
اهع يف  تأر  اشر  ل  العف ، هلعف  ام  هو  اهم  ةفام  ىلع 

.كأ اهلإ  اهت  خألاو  اهحاف  اهت  نأ  ةغر 

هف فلآت  لا  قلا  انام  هفغ  لخدو  داعلا  اهت 
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.ع اف  لذ  فعس  .علا  ث  ارو  ناحور 

اهب ةاف م  لو  ةغ  ةافك  اهعم  لماعت  مألا  ناك 
حو .ةققلا  اهه  فخأ  يلاو  ةكالا  اهال  يهو 

، اهل اهتن  لت  اه  لا  دالا  اهع  عفت  نأ  ل 
ام  " .خآ ءاف  م  ةقلل  ت  اهنأو  اهاع  ج 

دهل جا  هلو ال  اعس  سإلا  م  اشر "  " .لاق سا "؟
اك هقن  تو  هفح  ت  اهنأك  مألا  هتداعأف  .هل 
اك سإلا  قن  مألا  ناك  نا  ةافلا  كأت  لو  اشر "  " .

.لق اهعت م  ةوب ل  ةهلب  ام  جخ  .ال  وأ   

.ةقتلا ةفلل  ةغص  ةدأم  تعأ  مألا  ناك 
مقللا ةحارو  لا  م  اللقو  ءافص  ةهق  ةلعم ، ئاع 

ةافلا ل  رلا ، ةلاقلا  حاص  اهعی  يلا  ةحلا  للا 
سأ اهص  يلا  ةنعلا  نالا  ع  ةلع  فكا 

، اهفش ةح  عات  زعلاو  لهم  ىلع  اهفشت  تأو  يجاجز 
ءاب ناسأ  ع  ناجفو  ةفشر  لك  ع  اهمت  يهو 

، ةقب مسلا  علا  تاه  ىلإ  اهع  عفت  ةوام ،
اهعشو اهت  ضاب  عم  سات  لاو  للا  اهداس 

ت ل  .اهتان  عات  ةافلا  نأ  ىلإ  هنا  اهلو  دسألا 
فعاو علا  اهم  لی  ةأما ل  وأ  ةاف  اهم  يف  فعت 

.ناوألا لق  اهمالم  مهف  شاعلا  اهع 
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عسأ يقلا  اه  نس  هل  ةجوز  هه  ناو  لحل  "
ةالا تخ  ةأما  لو  .اهس  يف  لاق  ةأما ." هنأ  م 

.موی ناك ل  نو  ن  لذ ل  نأ  عقت 

مقت غرو  ئللا  ةألا  هجو  عات  لباقلا  يف  اشر 
لا عات  غر  لا  ةقسام  ةن  ةأمإ  وت  اهس 
اهیح زوای  لو  .اهنو  اهع  يف  ىلع  ةضالا 

ةم يف  ناغ  هل  قت  يلا  رمألا  داعلا م  س 
ةاح قت  نأ  ةألا  ؤت  ل  .ةراع  ناد  مامأ  وأ  صا 
ءاب اهفی  وأ  اهلق  مألا ك  وی  ىح ال  ةصالا  ةافلا 
يهو ءاغلا  لواس  ناك  نإ  اهلأس  اهلو  .اهباجإ  ىلع 

.داعلا لاو  يتأ  ىح  ل ت  اهنإ  فعتو  اهباجإ  فعت 
ىلإ ادع  نأ  اهلأسو  اهلإ  داعلا  جخ  .يفلا  ةافلا  تدرو 
ی لا  بالا  ىلإ  تنو  ةرا  مألا  اهلق  .ةللا 

". لو ا  كوم  "

انو ل هراق ، هل  كرال  همأ  ىلإ  هتاف  داعلا  تأ  ل 
هو هلأس  .اهیم  ةئالا ع  ةعقلا  هه  يف  اهتاح  وأ  هتاح 
یأ ىلإ   " ةیلا ةقلا  يلا ت  ةحلا  لا  ىلإ  هی 

". قاعلا ىلإ   " ةكاعلا ةهلا  ىلإ  ةم  لا "؟ اه  دی 
هذأ نأ  ىتأ  ك  " "؟ اذال كألا ، " "؟ بلا له   "

"؟ لذ هعامو م  ". " ىلوألا هتاح  رأل  كاه  ىلإ  ـ  بأ عم 
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". اهی نأ  الو ی  كاه  هتاح  ه  ار   " .دت لو  ص 
لو اهع  يعم  ائاد  ثی  .ال  ـ ؟ بأ  " .اهع ةان  لاق 
ةققح لت  ناك  كاه ." ناك  هنأ  اوی  نأ  نوی  يتخأ ال 
اه ال ن اعج   " .اأ هلع  تو  اهتخأ  ىلع  ت 

". انؤاآ ناك  یأ  نأ ن 
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سماخلا لصفلا 

بجي امك  ةمكحم  ریغ  تايادب 
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- 1 -

علا لافحالا  ت  يلا  یاف  ماأ  م  می  يف 
، ةلالا يف  ةعمالا ، حم  ىلإ  ناغ  هف  هلقأ  يلا 

ماعلا اه  هجت  عقلل  لافحا  هو  هجب ؛ هعم  لفل 
ىلإ لا   ةرالا  ل  عای  لا  لا  ناك  اأ ،
ةغأ زاب ل  يغ  هو  ناغ  هف  تل  عو  اهناج 
فعو لا  ـ م  عش نافل  سالا  لم  يف  ةفاخ 

ب انأك  اراو  ا  هسأر  ك  دقلا ث  ىلع  هعاصأ 
هو  احراس  هجو  هلإ  ناغ  هف  فلا  .العف ح  هتل 

اه يف  علاو  درالا  ءاهلا  ارات  ةرالا  ةفان  جراخ  هی 
؟ شاعلا ف  اذا   " .هعاصأ جوف  للی  ةلا  قلا م 

لخی نأ  هی  هلو ال  هع  ناك  هنأ  عم  .داعلا  دی  "ل 
ههذ يف  اشر  هب و  روی  لا  قلا  رالا  ىلإ  نآلا 

ال نأ  يتآ ، نأ  تعو  " ."؟ عسألا اه  يتأس   " .نلا
فقل ال ضعأ  نأ  رأ  ال   " ههجو يف  ت  قت بـ "

افاد ه  اهخ   ىلع  هی  عو  ه ." ثأ  انأ ال  هت ،
فلا لاو س  نأ  لع أ  ال   " .ءاهلا ةدوب  غر 
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تو لاو " ". " افص يف  كلاو  ن  نأ  هلا  هعم ،
هل نل  ةصف  هه  ناك  ار   " هع ال  ت  لتو 
". ن ام  لف  رق  مؤأو   حأ  ىقأس  ". " ام فقم 

". لخأ "ل 

.هلج ل  ل  ...ل " انأو   " يهلا هراح  لی ع  ل 
ىلع فعلا  ت  يلا  ىلا  هب  ةق  ناغ  هف  هّه 
يف اع  داعلا  ن  هذ "؟ یأ  ام  ؟ هه ! ". " .دقلا

لتو اهترص  يفل  ملا  ةهب م  مألا  لت  هع ،
هف لكأو  .دقلا  فلخ  نآلا  لج  هنأو  هحاص  ةرص 
داع يققح " جعم  نأو  ". " حاص ا  يققح  شاع  نأ   " ناغ

ام ةجرلا  ههل  ع  تص  نأ  فعأ  ينأ  لعت ل   " يغ هف 
له  " .كأ ةج  ىلإ  رالا  ل  ناغ  هف  لو  قداص ."

اهفعت ةس ال  ةعم ، ةس  مأ ت  ة  رات  نأ  قعت 
جرالا ىلإ  ی  داعلا  ناك  اهب ."؟ فعت  ال  لا  وأ 

يف اح  انأ و  راخ  اه  كألا   " .اج هلإ  ع  هو 
لاعفأ نأ  قعت  ك  اذإ   " .هلإ ی  نأ  نود  لاق  هذاتا ."

فك ناغ  هف  فع  ل  ئم ." نأف  عو  راخ  يه 
.لا ىع  بالا  هقص  ىلإ  اهی  يلا  ةفلا  لس 
هنامو هلس  روغو  ةافلا  ق  ف  ناغ ال  هف  لو 

ع هثرو  ام  اهب  لداعل  همأل  هج  ع  اهثرو  يلا  ةلالا 
داعلا قن  اهتسأو  ةافلا  امات ، قلا  ف  ناك  هلاو ،
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قعلا كأ ، ه  قالالل  هتسأ  ةجاحو  داعلا  ف  .هتسأو 
، هك ىعی  الف  هم  لا  رقلاو  خلا  هع  هناع  لا 

داعلا لا ی  رقلا  هلص ، ابا ل م  هل  هم  لا  رقلا 
.خآ هاتا  ةع  هو  نآلا  ه  ع  نأ 

ضف نأ  حأ  ع  الو  راخا ح  نأ  مؤأ  انأ  "
اه لا  كراخ  نأ  ؤأ ل  انأو   " .داعلا لاق  هع ." ّيلع 
يف  " ىلوألا ةلل  هلإ  فلاو  داعلا  با  ـ ." حاص ا  هو 
نأ عسألا س  اه  ةاهن  يف  ". " عسألا س اه  ةاهن 
دارأ يلا  اهتاذ  ةللا  ع  هو  رالا  ناغ  هف  لغأ  اأ ."

.رالا اهب  يهی  نأ  داعلا 

ل هی ، اك  اح  ةققلا  يف  داعلا  راخ  ل  
راخ ال هنأل  لو  اهل ، ه ال ح  يلا ت  دقلا  نأل 

.العف راخ ح  كاه  ةاب ل  انو  هققت ، ل 

لذ ءارو  ام  كری  نأ  نود  ارو  ناغ  هف  لاق  اك  وأ 
". هو لا  رالا   " افلف

يف يعمالا  حلا  فقام  ىلإ  ةرالا  اهب  لصو 
هف لعشأو  لزالا  مامأ  ةبالا  ةحالا  ىلع  اهات  ةلالا ،

الم داعلا  لح  .حلا  الخی  نأ  لق  ةخأ  ةراس  ناغ 
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لخمو لزالا  ب  لصافلا  عرالا  اعو  تاقالاو  جلا 
.حلا

اهنأ قعأ  يلو ال  لقت  ل  " "؟ ل س لاق  له  "
ةصف خألا  حت  نأ  اهنأ ال ت  هتخأ  ناك ق  س ."

حلا غ ىلإ  هت  اهفن  تجو  اهلو  .ءيش  لك  مل 
حأس  " اهتلاو لا ل  رعلا  ةرات  اهس  علا ع 

اك مألا  هت  لو  ةسهلا " ةلك  يف  يقص  جت  لفح 
هذ لاقل  ئاقد  ع ع  اهع  حأ  لأس  ارو ل  مألا 

.اهقص يف ب  ءاعلل 

بالا لخد  لا ح  عم  لالا  يف  فقت  ناك 
ىلوألا ةلا  هه   " .حلا يف  ناغ  هف  ارات  حلل  يفللا 

يعم نأ  هلا  هی  ال  " "؟ الع اه  له  " " الع اهف  يقلن  يلا 
هفن غ  هی  حأ  ل   باقلا " ترأ  تف  ". " نآلا
يلا ةللا  لت  .هلح  اهی م  نأ  لوا  يلا  ةللاو 

ه اه  وأ  هلقت  ارو  اهف  هت  نأ  العف  ت 
یلاو علا  م  ةفغلا  لخ  ح  لذ  لواح  .اهلقو 
ناك ةأف ، عجات  اهلو  ءاسألا  تاقا  مالسال  اهتا 

هل اهی  تم  " " " نآلا هذأس   " .ردای هنأ ل  اج  لعت 
نكأ نأ  قف  نآلا  دوأ  ك   " .هی ىلإ  اهفد  بت  اهلواتو 

ةه ةرات  اهی  .ةللا س  هافش  كت  ل  ناغ " هف 
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يف نكأس   " .اهف نأ  نود  هج  يف  اهسد  هی  يف  ةغص 
فلا يلقس   " اهسأر تأأ  .لاق  عسألا " ةاهن  ب 

ىلع اغاض  اهفك  ىلع  هی  عضو  هلك ." اه  يهن م  ىح 
.عصإ اهعش ب  تالخ 

ةعمالا حم  ترداغ  ن ." اك  ءيش  لك  يهس  "
ةحالا ىلإ  جخ  ىح  هب  اهعاتو  يفللا  بالا  م 
.جرالا يف  غل  راولا  راك  تاراس  فقت  ةلخالا ح 

م ل  جرالا  يف  .جلا  لفح  سام  هنا 
" حاص ا  كوم   " .ناغ هف  عم  ةرص  هل  قلی  نأ  رلا 

.هعمد ءافخإ  ةجاع ع  هحاص  هجو  ىلع  ةمابالا  ناك 
هن تص  عسو  هفك  يف  هسأر  هف  ىفخأ  يت " نأ  هف  "

". لخاد يف  يققح  عاش  نأ   " .اداح

ىلع هل  ناغ  هف  ةعد  ع  .ءام  لا  ىلإ  داع 
هو ب  هحاص  أب  ح  اهرداغ  يلا  هقش  يف  ءاعلا 
ىلع ل  هلاو  ناك  .هعم  هلل  هتاقص  حإ  ی 

عضوو لا  هقم   لعشأ  قو  احو  لا  مامأ  ةلا 
يف لل  هسأر  لقو  هلع  ىنا  .فولا  ءاف  هفك  ىلع 

" عن " "؟ جت له   " .فولا ءافو  ناخلا  ةئار  هفنأ 
حف های  لو  ضاغ  هلاو  نأ  فع  لو ." ا  كوم 

133

www.jadidpdf.com



ال باغأ  ةهام  م  ةقفالا  لم  ىلع  بالا  هل 
هو هراج  ىلإ  لج  .اش  هع  نفع  الو  اش  هع  فع 

". اضار نكأ  نأ  نود  ام ت  لعفأس   " .هض نأ  لوا 
، هلإ لق  اهب م  ثت  يلا  للا  ع  هلع  اس  ل ی 

ىلإ هن  مانأل ." هذأس   " .عق ل  هلاو  نأ  فع  ه 
نأ قأ  .ع  هلاوو ل ی  دعلا  ىلع  ننی  ةم  لوألو  هفغ 

هسأب ىقلأو  ءالا  هل  ناعمد  للب  .هلحل  ه  ىفلا 
لعشاو قلا  يف  رالا  .هراج خ  ىلإ  لا  لا  ىلإ 

.هرص يف 

نان ةاب  ىح  هعم  هعم  لجأ  اهققش  نأ  هتخأ 
ناك .ةققلا  ت  ل  لتو  .هع  لالل  يفالا  قلا  ل 
هنأ ل داعلا  كری  نأ  .لذ  عأ م  ا ه  ف  قعلا 

نأ اهققش  اهغلبأ  نان  ماأ  می م  حاص  يف  .هئاقلل  افهلم 
لل الم  هلاو  اب  عسألا ، ةاهن  يف  هلباقل  ه  لت 
هاعی نأ  هققش  حور  هعت  با ی  ةغر  ةأو  هع ت  اغر 
هل لحو  هز  قوص  بألا  حأ  .هبا  ناك  ل  اك 
القم اغص  امه  ه  ةشام  هقذ  لا ت  ءلا  ارات 

ةآم مامأ  لج  ث  ل "  " نبا ههجو  عد  .هراش  دحو 
ح .هراشو  هل  غ  أو  ةیح  ةعاق  اهل  ةیم 

". ت اك  " "؟ لعفت اذام   " هلاق لج  هفغ  م  داعلا  جخ 
يل ةج  ةم  بد  هلاو  نأ  عقت  .ههج  ىلع  هی  عضو 
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ينالأ غص  اه  فت ، ال  " "؟ اذال  " .هلوأ ملا م  اه  راهی 
لو هم  غصو  انالأ  م  هفب  رالا  هحأ  يلصأ 

". ءيش ث 

با هراشو  هل  اهب  غ  ةم  لك  يف  هلاو  ناك 
ةراس ا ع  تاقلا  يف  لل  داعلا  ةب ر ت 
الماك ملا  ي  ةم  لك  يفو  .يلا  لا  ىلإ  هلقُت 

.يعلا هعضل  دع  ىح  وألا  ماك  اعضاو  كاه 
ةلا يف  ف  .هس  ىلع  اقلم  هفغ  ىلإ  ائاع  هت 

.علا يغلو  اشب  لس  اهح  .هلاو  رص  حاس  يلا 
م .هئاقلل  خأ  ةصف  ه  ل  اهققش  نأ  كری  هو 
يف ةلا  ناك  .ءيش  يناع م  لس ال  هلاوو  ال  راهلا 
لخد .هل  ىلع  غلا  ف  نأ  لق  ةشام  يتأت  ةداعلا 
ينالأ غص  اه  ل  لق  " ."؟ نأ  له   " هلاو ةفغ 

لع ل   ءيش ." ه  لو  هم  غصو  رالا  هحأ 
اهم يناع  يلا  ةلالا  تاذ  يناع  ناك  رالا  نأ  داعلا 
هلاو هجو  يف  با  .هام  جم  نام  اهنأو  هلاو 

.هترا اهخأ  نأ  رق  لا  ناغ  هف  ةناث ی  جخو 

ل نأو  يفللا  عقلا  يف  ل  نأ  داعلا  لاو  ل 
ةلع نام  اه  الع  ال   " .يمامألا عقلا  يف  ناالا 
ل س  انأك  ملا  ااش  وت   " ناغ هف  ه  مقلا ."
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ةیع ل باسأل  ناغ  هف  ه  ناك  لا  لجلا  ل  ا ع ."
". ااش م كأ  انأ   " .هحف می  يفو  هبا  مامأ  هج  نأ  أ 
نأ لق  هعزأ  يلا  ةرالا  ةئار  ىلع  لع  ل  لو 

لكأ ث  .هس  يف  لاق  ةلم "؟ اهم  ناك  له   " .كت
يف تاقلا  لك  لعف  يف  ددی  ال  جام  باش  اه   " هفل

". هتراس

رالا اع ع  خآ  یح  يف  داعلاو  ناغ  هف  ناك 
.داعلا هلأس  فاس "؟ قعت  له   " .اهفلخ لجلل  يلخالا 

.لق هحال م  هلاق  ام  ام  ناغ  هف  در  قعأ " اع ال  "
هف لاق  اسر ." فی  ىح  " ."؟ نذإ هلباقل  اناعد  اذال  "

ن نأ  هلع  ناك  هقص ، رعش  يعای  نأ  نود  ناغ 
قت اذام   " هف ل  هنأك  هات  داعلا  ل  .العف  اقداص 
هئاش لس  ىهنأ  يفللا ق  عقلا  يف  لجلا  ناك  اسر ."؟
فعو لقاع  باش  هنإ   " .اهرال هی  أو  هبا  یل 

غ ةههب  لاق  هر ." لا  لا  اه  م  كأ  ةالا 
هراح اعاق  ناغ  هف  هلأس  ع "؟ ا  لق  اذام   " .ةضاو

". يفن عم  هأ  ك  .ءيشال  .ءيش  ال  .عن  .هحاصو "
اقن ائاهن ، فلا  ن  نأ  قأ   " .داعلا هلأس  لكأ " "
فو لذ  لعف  نأ  ناك   ". " يسلا لقلل  اققح 
يفللا عقلا  يف  لجلا  عضوو  .ناغ  هف  ص  انءاقل ."

مألا اه  كت  نأ  ق  .يمامألا " عقلا  ىلع  هی  الك 
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داعلا ض  هف ."؟ له  .اأ  حاص  هت  نأو  ائاهن 
ع نأ  لق  هیح  هلاو  اهب  يلا خ  ةللا  ع  لا ل 
دعأ نأ  يم  نات  انأك  "...!" " .عقلا م  ىلإ  هه 

نأ كن  .ابأ  ال   " هقصو هلاو  اام  داعلا  لاق  نآلا ."
ةلاح لقت  اك  فلا  ةلاح  لقت  نأو  لعفلا  ةدل  أهت 
لقی نأ  هلا  يف  داعلا ل   لو  .ناغ  هف  لاق  لقلا ."

". هع اغر  اهجوتأس  .هقفام  غل  أهتأ  ل  .فلا " ةف 
لا هنذأ  بقاو م  مامألل  هعج  هفلخ  لا  لجلا  داعأ 

يل لقت  ل   " داعلا ض  لق ع ج "؟ اذال  فع  له  "
". يعت نأ ل  .لق  .ةقالا  هلج  ىلإ  لجلا  داعو  لذ "

ل  ". " هس يف  لا  لا  ا  ناك  كلاو  نأ  وی  "
" غص أ   " .داعلا لاق  ينالألا ." غلا  هنأ  ب  ال  .لك 

.ع اف  لذ  هس  هنأ  هب  داعلا  هل  راشأو  هقص  هلأس 

يعلا ماخلا  ه  بأ  ب  مامأ  ةرالا  فقت 
فلخ سالا  جاس م  ه  احأو  هئاس  عج  لسأ  قو 

ناقسا نالنو  .لعلا  فم  هلا  یلا  م  رس 
قلا اه  يف  لا  رت م  .ةلل ال  ةق  تاشو 

.هناج ال ةاح  وأ  هلهأ  ةاح  ىلع  لت  ةمأن  أ  راهلا  م 
سآلا م  للا  ةلاع  ع  س  جرالا  يف  حأ 

ةحالا رو  ةهرافلا  تارالا  لغ  نهی  یلاو 
یلا ءاغلا  فلا  لی  ل  .للا  ءاف  مامأ  ءالا 
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علا يف  فقت  ءادس  اتت  ةراس  نآلا  هتراس  م  الجت 
.هراج ن ىلإ  ل  لا  هحاصو  اهقئاس  هب  ث  لو 

ةهلا ةراقلا  لجر م  هءاف  يجرالا  بالا  ءارو  داعلا م 
بالا مامأ  نفقالا  ةثاللا  اهای  يلاو ال  ةنالا  ةقلا  ع 
جالا با  هلا  حف  .علا  هع  هجل  نوی  هو 

داق ث  غص  جالم  ىلإ  لخالا  م  هی  هو   قلا 
الخد ح  للا ، لخاد  ىلإ  ينعتا " نأ   " هم ةراشإ  ةثاللا 

اهب اتأ  يلا  هتراس  زات  نأ  لقو  ءادلا  ةرالا  ت 
هنا .هق  يف  امو  اهقر  ئالل  روالا  لجلا  لّس 
هلاو ارات  فللا  ىلإ  عجاف  ناغ  هفو  هلاو  مقی  هنأ  داعلا 
ـ بلا للا  ف  لا ی م  للا  للا  لخی 
هل راشأ  .ةلئاعلا  اقت ع س  القم  وی  هلعت  ةحام 
يف هع  راج  ىلإ  الف  ال ، نأ  هلا  بالا 

لعأ لا  لالل  للا  رص  رات  حفلا  للا 
وی .يفلا  هت  ىلع  هب  حمو  يلصألا  لا  " "
نس لا  فلا  هلق  ال  نأ  لا  ههجو  ىلع 

اهل ةجاح  ال  .اأ  ناغ  هف  ه  ع  ام  هو  .ههص 
ری نأل  ةجا  هو ل   نآلا ، داعلا  عم  تان  لداب 
.هفن اعقم  هس  يف  هلاو  لاق  هع " سان  لل   " .اش هل 

اه فی  نأو  ةدعاللا  ةلاح  ىلإ  رالا  قا  نأ  امو 
اقو ن  نأ  داعسا  ىلع  هو  ةعجر  الو  ائاهن  مألا 
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ناك م  " .جلا عولا  اه  فل  هتاح  يف  ىلوألا  ةلل 
ثّح ه " هدح  لا  قلا  يف  اج  الق ، نأ  جالا 
ب س  لا  رالا  ةاهن  يف  ف  هو  هفن  داعلا 
ههك ةض  ةلا  ح  ناف  ناغ  هف  امأ  قعلاو ، هلاو 

لالا م  ةلصأ  فب  اهك ، قالع  نفلت  زاه 
لجلا اهك  هل ج ث  ن  نأ  علا  ل  لو  سالاو ،
ةو ال  امراص  اهف  اب  ةض  ةرص  هل  قلع  لا 

ةه لا  داح  هجلا ، ع  قلاو ، لا  لح  ةلماك ،
"؟ اهج اه   " .اك ه  لا  مقت  غر  ةفاص  ةو  ةع 

هب ام  ث  لعأ ." ال   " هی لا ه  داعلا  ناغ  هف  لأس 
يف ءيش  ال  هن -   " ناغ هف  لاق  قعلا ." خأت  ". " قعأ "
ناغ هف  در  لذ ." يف  ءيش  ال  اع   " داعلا لاق  لذ ."

.اخاس

يف ی  اب  لا  داعلا  لاو  لی ه  ل  لا  حلا 
.اهلإ ح  يلا  ةاهلل  هت  ةناهإ  يهو  ةعم ، ةناهإ  مألا 
ةعاس عر  لقأ م  عو  اهفلخ  القث  ملا  ئاقلا ت  تم 

ه ام  هع  يفو  داعلا  ىلإ  هل ن  .ضهلا  لجلا  ّه 
باش لخد  ةللا  لت  يف  .لف  اللق  ل  نأ  ءاجلا 

تاولا م  ةص  ل  هلقسا  لا  غ  سآ 
.ةنعم هام  تاجاجزو  ئاعلاو  ةزاغلا 
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ةلا عضف  ةفالا  لصأ  فع  سآلا  ناك 
يف اهعو  ءالا  ةجاجز  حف  لا  اس  كألا  لجلا  مامأ 

عل هی  ناغ  هف  .اع م  اغ ال  ئف  هفج ك 
.هفع اوم ال  ناغ  هف  ب  نأ  لجلا  بغساو  ك 
ةهكاف  " داعلا عف  اذام ."؟  " .بالا در  ك " " "؟ اه ام  "
رالا عقناو  اذام "؟ هت   " .اهش اهل  لو   هت " ...هت 

ت ع  نأ  نودو  اذام  هت  لجلا  فع  نأ  نود 
.للق لق  ناغ  هف  هلاق  لا  اهسا 

فاكألا لجر ع  هعی  للا  قعلا  لخد  ح 
لا جهو  م  ءالا  ىلإ  بقأ  ةو  ك  را 

قعلا .خآلا  عم  هنو  علا  سأك  ناغ  هف  عضو 
اغص افلم  ل  راغلا  ها  عاجا  ىلإ  لخی  ك 

ةسب هب  ّحر  نأ  ع  ال  نأ  هم  ل  هی ، يف 
لا فللا  تافص  لق  قعلا  حار  .فافلا  يف  ةفم 

نوی یلا  فلا  هات  هع  عفی  نأ  نود  هی  ب 
ءاردزالا هفن  ساحإلا  هلخاد  يف  لعافو  هلإ  هعج 

اه اهب  لا  ل  نأ  بألا  ل  ل  .رلا  غ 
ل قعلا  هی  لو  ...اج " قل   " .ل لا ال  لا 

ىلإ ی  هو  لجلا  ف  ...ج " اذال  فعأ   " .هلج
.ةهلا لش  سفی  مالا ك  هبا  يع 
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هلو .هعم  هل  نآلا  هن  هلاو  نأ  داعلا ل  ف 
فك فع  لا  لجلا  ةل  مألا  كی  نأ  هفن  عقأ 

.ولا ة  اهك  امأ  یی 

لكأو .لخالا  هلاو م  يع  نأ  هقفام  قعلا  مأ 
يف ال  ی  نأ  اشام  هعم  لا  فللا  يف  لا 

ال هم  ىلإ  بقأ  همالم  تب  یلا  فلا  نع 
يف الجر  ناك  .قعلا  لاو  لخل  ئاقد  تم  .بق  ـ  لا
ههجو يف  ةثاللا  فلا  هن  اقت ح  داعلا  لاو  س 

نأ هقفال  راشأ  لا  قعلا  راج  ىلإ  لج  ث  هفاص 
.ج

نأ  ی  خألا   " هلال همالك  اهجم  قعلا  أب 
فعن نآلا  ىحو  فعن م ه ، نأ  ناك ال ب  اعو  با ،
حص " " يبا ه   " داعلا لاو  هعاق  لجلا " اه  با  هنأ ل 

نأ  " .هلاو قعلا  لأس  أر "؟ ام  ". " با لقت ه  هع  نأل 
لو داعلا  لاو  ىلإ  قعلا  فلا  ةللاو ل ." كألا  اهخأ 
خأ با  وأ  بال  ىتأو  جاولا  اه  فرأ  انأو   " لاق مراص 

". اأ لفأو ل  هل  لفأ  اه  هلهأ ، مو  هام  ةجوز م 
له هنو " فللا  قعلا  لغأ  امالك ح  داعلا  لاو  ل  

هلخدأ اع ."  " .داعلل همالك  هجو  دافنا " ىلع  لكأ   
غص م  ىلع  ت  للا  م  ةوم  هفغ  يف 
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م ءاك  اهلع  لقمو  قنأ  لا  م  سو 
لجو يسك  ىلع  داعلا  لج  لجإ ."  " .حألا للا 
.هع يف  اع  امو  هفك  ىلع  هی  اعضاو  همامأ  قعلا 

قو اهدوح  فعأو  يخأ  ةقالع  ىلع  نأ  فعأ  عسا ، "
داعلا عأ  اهل ." فر خ  ع  ملا  ةقالعلا  هه  هنا 

اع هتن  تاذ  .اهب ن  ام  ساو  هفك  قعلا ع  ی 
ةق م  هی  قعلا  فن  اهجوتأس ." يلو   " هع يف 

رداغ .بالا  دی  لو  كمأ ." ةقاع  كرت  ال  نأ   " .بالا
هل راشأ  .قعلا  لاو  ث  هلاو  ل  ح  ىلإ  لا 

ةلا  علا ل  هنو  نآلا ." هس   " ناغ هفلو 
ةلم ءاشأ  يحت  ناك  هع  يف  قعلا  لاو  اهت  يلا 

.الإ فاعب ل 

يف عضو  قل  ينرعأ   " هلال داعلا  لاق  لا  يف 
مل لفأ م  هص  ناك  .بألا  دی  لو  لی  " فقم ال 

ناو  اه  ىهنا  هل ق  ةلا  مألا  نأ  يف  .هبا 
.لم لش  أ  يهی  نأ 

رمألا نأ  يف  ف  هقص  نأ  كری  ناك  ناغ  هف  ل 
تااهلا ل نأو  اك  ، ةلا  اهتااب غ  يف  لاز  ام 
لا م ماللا  كأل م  جا  اهققل  لعلاو  ع  بقت 

.ءيش لك  يهی  نأ  ضفلا 
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يف ناالا  يق  اب  هلاو  لجت  لا  ىلإ  الصو  ح 
". لذ عقم  .اع و  " ."؟ ةفغلا يف  كده  له   " .ةرالا

نأ ئالا  رق  ". " يعم جاحأس  " ."؟ نآلا لعفس  اذامو  "
ي ناغ  هف  ارات  ةرالا  داعلا م  لجت  ـ ." حاص ا 

.هنأش ىلإ 
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- 2 -

ل جرالا  ىلإ  تن  ح  اهحاج  يف  اشر  ناك 
ترداغ .لا  رس  مامأ  فقت  اهب  ىتأ  يلا  اهخ  ةراس 
اهلاو ل  اف  ةلالا  يف  لت  يلا  اهمأ  ىلإ  اهحاج 
هلم يف  قعلا  ناك  .ةق  ةج  أق  ةع  ةواز  يف 

ال  " اهمأ لاق  .للا  هبأ ل  ىلإ  لسرأ  حو  روالا 
اهلاو جخو  اهمأ ." الهس  اه ، كقعو  نأ  يبا  الت 

ل هم ، اخ  عقتأ  ال   " عقت اذام  اهمأ  لأس  .دی  نأ  نود 
لا ه ىلإ  اهلاو  داع  ح  هلاو ." أتو م  يننأل  هب 
ىلإ ". " هلإ هلف   " لاق اهمأ  لو  .یش  ضاعما  هسأر 
ىلع ةلالا  لخی  هو  حلاع  لاق  حلاع " مأ  م 

". ن ام  ال  دت  ىح  فن  ت  م  لإ !  " .هلاو ةسأ 
يف الجر  يفن  أ   " .هراج ىلإ  اهی  اه م  هو  لج 

ةلولا فلك  یلا  نام  نو  ". " ائاد يعو  لماك 
اهجوز ىلإ  تن  ث  يعد ."  " هم اهی  فنو  اسا ."
لا لجلا  اشر  جوس   " .دی لو  هل " فن  لس  نأو  "
ةقب هتلاو  تالك  قعلا  لقت  اهق ." يف  فقت  لو  هتراخا 
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هی ع  لو  اهباترا  لا  لاعفألا  ىلع  لا س  لجلا 
ةدر عقت  نأ  نود  مأ  اهقلت  نأ  يلا   ةنالا  لاقألا 

ةمابالا فت  ل  .اهبا  هلو  ق  لجر  ةضاغ م  لعف 
رمألا ل ت   " همأ كأ م  بقا  .هفش  ةعلا ع 

یأ ی كرت  مألا  ناك  لس ." اك  یقعت  یأ  اهلك ل 
ةعقم وت  نأ  اهلع  ناو  .رالا  يف  اهعم  ل  نأ  قعلا 

ةاقر هش  اهلع  ضف  لا  بالا  عم  لوألا  اهلاج  يف 
اهتاح سرات  .ةلا  ةماقإلا  ه  ام  يف  اهعضب  تقا 
فعت له  كلاو  جوت  ح   " .ةقلغلا اهفغ  يف  ةصالا 

ال  " .هفش ةعلا ع  ةمابالا  فخا  لع "؟ ناك  اذام 
نأ ام  ّنأ  فعت  نأ  .فعت   نأ  فعأ ."  نأ  رأ 

اح هفخأ  لا  اه  كلاو  لو م  لاو  ءاج م  نآلا  هف 
". مق ىلع  ي  م  لجل  لت  ىح  هتص  َّسأو 

بال اًمأ  لقأل  ج   " رالا يهی  نأ  قعلا  ىلع  ناك 
نأ نود  جخو  ولا ." اه  تأر  اهنأ  فعأ  نأ  رأ  ال  هه ،

.هعم رالا  لاكإ  حأل  ح 

اهتلاوو اشر  اهضاخ  يلا  دورلا  بح  ةاب  لت  ناك 
اه لا  علا  ئالا  ع  اشر  لت  .قعلا  عم 

فر .ةصالا  اهتراس  قاو  اهتلاو  هتد  نأ  ع 
تاسلا يف  لعلل  خآلا  اهققش  اهل  اهم  يلا  ةصفلا 

حأ يف  ةغص  ةفو  يف  قلاو  اهیی ، يلا  ةلالا 
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اهب لو  اهم  فتاه  داعلا م  لت  .ةلهألا  كلا 
لم يف  اهتراز  ع  ع  هلو  اعم ، اهادح  تاقوأ  يف 
قم يف  هل  اهتراب  افكاو  اهلح ، ةر  ی  ال  يك  اهلع 

اث لو  .ةقفلا  ةفوب  ح   عسأ  لك  فلا  ب 
.اهتاءاقل اعات ع  راقلا  هلت  لا  قعلا  ةقال  اك 

اترالاو اهمانب  غت  مألا م  عم  يف  حلف  لف  قعلا  امأ 
فلا اه  ت  نأ  فر  .بالا  يف  ناك  اك  ه 

ىغلأو .فص  لك  يف  هت  ناك  اك  هعم  نل  ىلإ  باهلل 
مألا ناك  .هاغ  يف  ثس  ام  افخ  باهلا  ةف  ه 

هرداغتو اهقص  عم  هلالا  يف  عسألا  ماأ  لغأ  يقت 
نأ قعلا  كردأ  حو  .عسألا  ةاهن  هتسأو  اهبا  يتأ  ح 
هفه داعلا  ن  نأ  رق  حام  فه  ال  هتلاوو  هققش 
لفت ق  رمألا  نأ  ع  .ةله  هم  لای  نأ  لا  

ام فی  نأ  لفألا  مو  اهلاعم  ع  ارو ال  ةأف  هم 
.هلال لا  ل  قلاف  نآلا ؛ هسأب  روی 

ةقش يف  هامأ  ءام  ةاهن  يف  لا ، ىلإ  داعلا  داع 
نأ هتن  ىلع  علا  ت س  هلاو  هل  لاق  ناغ ، هف 
نأ فع  هنأو  هع ، نالأ  حالا  يف  اه  اناك  لجر 
عارذ يف  رو  هنأ  لعت   " .اهققشو هحا  لعی  عضلا 

". عم يهو  هی  نأ  هنامإ  عارذ  ق ،
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نأ ال ب  هلاو ، باصأ  لا  علا  ىلع  اك  لع  ل 
لح نأ ی ع  اأ  بألا  ىلع  ناو  .اش  بی  قعلا 

رالا لم  ىلإ  جخ  .هلسو  ةغ  ةس  هبا  ل 
للا فنا  ح  .نآلا  داعلا  ف  اذا  فع  هو ال 

، مال هت  لأ   " هحزام لا  رالا  داعلا م  لاو  بقا 
يفو ةلللا ." مانأ  ل  ار  ". " قلا اه  لك  ىقت  نأ  عت  ل 

.قعلاو مألاو  بألا  زالا  ةس  رالا  داعأ  دس  
داعلا هلم ل  ىلإ  ه  داعام  لك  يه  ةالا  لت  ناو 
لخدأ اش ، لعفأ  ال  " ."؟ لعفت اذام   " .ةلا ىلع  احو  ل 

يف هی  هبا  نأ  لع  لجلا  ناك  اوداع ." ار  ". " مال نأ 
بن ىح  فن  هلت  ال   " .هلهأ اعی  ال  يك  جرالا 

". ءيش لك  نوبی  .اش ه  بن  ل  ". " مألا

جرالا يف  ةلا  ىلع  مانو  لعفلا  هی  داعلا  ناك 
هع عفر  هنا "  " .ةلقث ههت  يلا  لا  ناك  .حالا  ىح 
اهنأ يف  فلل  اك  ج  ل  .ةنم  ال  لجر  ل 
ةلا لت  ناك  یأ ع "؟ .اهقفال " هن  .مأ  می  الجر 

، ع !". " يع  " .هع هلاو  ي  حأ  ع  يلا  ةحلا 
فك  فع  هو ال  لخد  عم ." هن  ناك  اأ  كبأ ،
لجلا َةقفر  ناثالا  جخ  .هعم  بلم  اأ  هنأ  هلاو 
ًةم ةلخالا ، ةرازو  راعش  اهلع  ءادس  ج  ةرا 

.اهلح م  سالا  ع  نأ  لق  ةماغ  ةع  ت 
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ام كاه  ع  ل  هلاو ، يع  يف  الأ ی  اهاج  داعلا  لواح 
ال داعلا  ه  لا  لا  نأ  وی  .ماللا  م   

هلع .اهل  دلا  نالا  يف  ةرالا  هه  فقت  يهی ح 
هعاص ع  نأو  غلا  هلاع  لفی ع  نأ  نآلا  م 

.هحو اهنافعو  ةملا  شاب  ةمعلا  ةفآلا  هه  عم 

لجلا لو  لا  ةراس  فقت  ض  ىم  مامأ 
!". يناعتإ  " هفلخ او  اهم  الجی  نأ  ئالل  روالا 

فن لش  ىلع  ةلوا  فلخ  ل  مامأ ع  اهلجأ 
ىلإ لخد ه  اب  فتاهلا ، ىلع  ثلا  الغم  اب  ةئاد ،
لا علا  م  فلخ  للا  لا  يف  تالا  حأ 

ةلا لاجر  عج  ةداعو  .ثی  هو  اهلإ  ی  ناك 
نأ لع  اهلع  حأ  ةهج ال  اهلعت م  يلا  ةقلا  ىلعو 
هه لك  ت  نأ  اذال  فعت  نأ  نود  تاعاس  ت 
هلاوو هغ  ه  م  فع  داعلا  لو  .لالا  تاعالا 

ن ل  " .اهل هبی  ام  هنافع ه  ام ال  لو  اأ ، فع 
لا فلا  ه  لا  غلا  فف  ناك  اش " لعفن 

.هلاو هج 

لالا ناك  كامو " ءاق  للا  يف  ءيش ، لك  "ه ل 
!" هص  " .ةفم ةجا  يغی  لا  هف  ىلع  هلی  نأ  دی 

ةاق ع  هقفار  لا  لجلا  داع  .خأ  ةلك  ل  لو  هل  لاق 
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لاو رص  يف  غص  ناك  كات  لا  لقلا  م  عاس 
نام يف  ل  اذال "؟  " حأ أ  خ  نأ  دی  ناك  داعلا ،

نإ .هغ  نود  اذالو ه  هجب م ، خت  نأ  فعت  اهك ال 
ه .هلا  م  ةقلا  حاص  ءافخا  يف  ت  ةللا  ةق 
داق لا  ئالا  هو ل  ةئالا ، فن  فلخ  علا  ل 
ه داعو ، لخد  لا  لجلا  ه ل  اه ، ىلإ  ةملا  ةراس 

.كأو ءاله  لك  ه  قعلا ، لاجرو  قعلا  ل 

ح خآ  م  يف  ای  نأ  اهم  لجلا  ل 
اك هی  لو  هتافلم  لق  ةحاو  ةب  غص  اض  ل 

م اهلقی  ك  اهعم  لماعی  قعلا  خأ  .همامأ  اهدجب 
غلا الا  عای  داعلا  ناك  .رالا  ىلإ  رالا  دامر 

هب اغ  كف  هلاوو  ام  ، لح  ةلك  هم  ام 
.هغص يف  اهو  ف 

، غلا الا  لباقلا ل  لل  صاشأ  لخد 
اهع نأ  نود  ةل  ةل  اقلغم  بالا  يقو  اجخو ،
هاحو غلا  الا  ههجب  هن  لا  لجلا  لو  .حأ 
تان الدات  الو  هنافع  اش  ناك  هف ؛ غلام  ماحا 

مأ ىم  ل  اه   " ةحو ماهفسا  ةمالع  لت  ةعس 
الل هت  هجوو  اماها  لجلا  اهع  ل  ةلولا ."

لخدو هش  س ." كی  عن   " لاق لا  قف  غلا 
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ةلالا .ةناث  هم  ىلإ  الا  لجو  لا  زالا  قعلا 
هنام هی م  هلعج  غلا  الا  اهاقلت  يلا  ةعلا 
اهت .هعم  الخی  نأ  اهم  لو  علا  هاك  تی 

.رداغو ةلا  ىقلأ  نأ  ع  عسالا  لا  يف 

اهجم لا  ىلإ  ل  لا  ينلا  لجلا  لاق  عقا " "
ةلل اقن  مت  ةلك  يهو  ایت ، داعلا  لال  همالك 

نأ هات  هلو  داعلا   هلإ  ن  .ةقتلا  لفت " "
و ءيش ." أ  ةقالع  هل  لاو ل   " .هلإ داعلا ال ی 
لجلا لاق  .اهم  أ  اهتی  ل  ة  فاعالل  هدقس 

". ناج ىلإ  لا  قعلاو  انأ  " "؟ ةقالع هل  لا  مو   " .ينلا
هلخد معو  .لا  اه  رالا ع  فقل  لخت  قعلا  ل 

لقت لاو   " .ينلا لجلا  اهفع  ال  يلا  لصافلا  يف 
لجلا ه  لو  م " ةلج  ةعا  هه  .عل  اماحا 

درو لاو " ". " كلاو مأ  ع  ه  له   " .دلل ةصف  ينلا 
هلو  " .ينلا لجلا  لاق  اعش " اأ  لو  " " لاو علا   " هلاو

له ه .اه  فع  نناقلا ال  عسا ! ". " هی لو  هاأ  فع  ال 
بو تروز  نأ  نذإ  ". " يخأ با  ه  ". " خأ با  مأ  با 
ةسلا تاللا  يف  با  ل  ابا  لسو  لیاتو 

نأ ". " غص هو  تام  هلاو  نأل  اه  لك  لعف  ". " ةلولل
اه لك  لعف  ". " ةلا ةلا  ىلع  لل  اه  لك  لعف 

.دی لو  نذإ " ةلا  ل  هلاو ال  ". " ع يل ال 
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يهی الخم  قعلا  جو  قل  .نآلا  ةضاو  رمألا  تب 
يلا تالالا  ةل  هغ  اهع  يلا ص  لجلا  ةق  ه 
قعلا فقو  .هلاح  م  ةماردو  اءس  كألاو  هلاح  هت 
فعت نأ  لجلا ، لعف  زواس ع   " .ةلعفم ةماهش  ل 

نأ هلا  .ينلا  لجلل  همالك  اهجم  اهح " فولا 
ينلا لجلا  ل  .افلس  ةعم  قاروألا  ناك  .ألا  ح 

ةلفك قاروألا  ناك  .اهعقی  نأ  نآلا ، هع  وأ  داعلا ، لاو  م 
أخ هنأو  نولا  لفاقل  هماناو  بالا  ةج  اقسإ 

.هت عأو  صاصر  لق  ك 

لجلا ىلإ  هو ی  اقناح  يق  داعلا  رص ع  لو 
ىلع نناق  ت  ال  اذال   " .خأ ةرات  قعلاو  ةرات  ينلا 

"؟ قت م   " قعلا ىلإ  هن  ينلا  لجلا  عفرو  لجلا "؟ اه 
"؟ قاعلا بج  يف  نافلا  قَّالح  با  لأ ه  هغ ، مو  "

حاأف خلا  هجو  ىلع  قعلا  ی  لاهنا  ةفاخ  ةعو 
م هلا  عای  ناك  لا  داعلا  هنو  هلاقعو  هغا 
اه يف  اهلق  نأ  ةحاو   ةلج  نأ   نود  هلخد 
هم ل  لا  قعلاو  هلاو  ب  فقو  .يساقلا  جلا 
عفر ع .لاق  اك  هم  م  نأو  ل  نأ  ينلا  لجلا 

.هفن ه ع  عفای  وأ  ه  ي  اسأ  لو   هسأر  داعلا 
هخأ .نآلا  هت  نأ  عت  ينلا  لجلا  هل  لاق  لفت " "

هل لق   " .اج نأ  لقو  هماه  لع  نأ  ع  هی  داعلا م 
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" ءا ام  لعفلو  م ع  می  خآ  يف  لو  هخأ  جوتأس 
.قعلا ىلإ  ةن غ  اقلمو  ينلا  لجلل  همالك  اهجم 

.نآلا هلعف  ع  ام  لك  يه 
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- 3 -

اهت ةقفلل  ةفوب  ناك   خ ، می  َع 
ثت نأ  نود  ةلا  هه  اشر  اهتح  ةهلا ، اهلفل 

ىلع لت  ناك  ءادلا ، اتلا  ةراسو  اهققش  ةقا 
ءاقصألا م  ةعم  سو  فلا  ب  يف  راولا  عاقم 
اهحاسال ةقفلا  فقت  تال  يفو  ةقفلا  ءاعأل  قلا 

ت اهنأو  ةلم  غ  ة  هم  بقت  تاقفلا ، ب 
اقحال ثس  ام  هفخ  ءافخإ  لواح  .هح  اهنأ  علل 

ام لمأ  عأ  ل   " .ن ام  لو  لا  نأ   رق  هلو 
.هس يف  لق  ناك  هخأ ."

اق لا ، غم  لق  اهتافوب ، ةقفلا م  هنا  ح 
القم ث  نأ  اع   ناثی  فلا  يف ب  لاج 
...لق جخأس   " .بالا لغ  نأ  سرالا  هم  ل  ىح 

ىلع داعلا  دان  .رداغتو  هعدت  يهو  لاق  ع ." جخا 
خلا سرالاو  ه  لخدو  الا ." عن  لاعت   " سرالا

رالا ىلع  بإلا  عض  ". " قص اج  ةلج   " غلا
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نأ ". " الا یأ  فعأ ، ال  " ."؟ اج ةغ  يه  له  ". " ساو
ال " ."؟ لا یأ  ". " فتت كی  " ."؟ فع فك  ". " فئاخ

نكأ فك  ". " قص " ."؟ م لم  ". " اهلم ك  فت 
.فعت نأو  ". " ءالا بلق  فعت  نأ ال  يب  ا  هآ  " ."؟ اهلم

ال ةألا ، لق  قأ م  ءيش  ال  فعأ ، اع  ". " هه لغا 
، الا هل  ح ص  هم ." قرأ  ءيش  الو  هم  ىقأ  ءيش 

جت مأ  اه  ماس  له   " .خأت ق  قلا  نأ  داعلا  حال 
لك هل  ةأما  ال  لا  لجلا  .هی  ال   " .سرالل لاق  يعم ."
ىلع دی  سرالا  ارات  داعلا  جخ  همن ." ةفغ  يه  ةواز 

.خلل روالا  غلا  لا  يف  ةع  ةك 

ةنم ال  لجر  هفقسا  فلا  ب  م  جخ  ح 
ىح هم  بقا  .اهی  يلا  ةهلا  هق ن  ل  نأ  لق 
فقی خآ  اش  نأ  داعلا  حالل  امات  هراج  ىلإ  حصأ 

.اهم بقلا  ءادلا  اتلا  ةراس 

جخأو عن "  " .هناج ىلإ  لا  لجلا  لاق  اذإ س ." "
م  " .لعلا هشاشد  ج  ىلإ  ةع  اهداعأ  ث  هه 
عم هصاحو  ةرالا  م  ينالا  لجت  اعم ." لفت  ". " نأ
اف فعس   " ها لا  لجلا  لكأف  یأ "؟ ىلإ   " .هلمز

للا داعلا  عقت  يلا  ةاجإلا  يه  لت  نأ  غرو  ع ."
م جخ  م  هعای ، لجلاو  ىم  م  ف  هنأ  الإ  .اهلع 
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اس .هیاهن ل   ىح  اهمی  اءب م  يه  اهقای  وأ  هلم 
حف .هلاص  م  ل  يه  ةمواقم  ىلإ  عضلا  ل 
غر هفك  ىلع  ةففخ  ةعفب  هلخدأو  ةرالا  با  ينالا  لجلا 

لا ةعاق  ةرالا  هتا  .ةرالا  بب  هی  ناك  هنأ 
ثی .لل ل  ذالا  ـ  بعلا جللا  عراش  ىلإ  ئالا 

ت رمألا  نأ  فع  ناك  .يفللا  هعقم  يف  بالا  هلإ 
یه راقلا ل ب  نأ  لع  هو  .هعم  اهتداعك  أسألا  ن 

ل لا  هلاو  كألا  خألا  ةهم  نافی  یللا  لجلا 
اهباغا هل  ح  لو  اع  هتهام  فش  هل  ق 

زاهج م ىلإ  دی  اق  خأت  اههاتا ال  يف  ةرالا  .ةع 
.هفع ام ال  داللا  بج  يف  كاه  ناك  اذإ  َّالإ  مألا ، ةهجأ 

باو يضار  ءاحو  قرزأ  يضار  سالب  قعلا  ناك 
اقناحو ام  او  هدف  لا  ع  اغ  بأ ، لب 

ي ةئاد  ةكاد  ءافص  ةقرك  علا  ههجو  .نآ  يف 
دامر براش  هلفسأ  ض  فنأ  نات  تغص  قب 

زاه ع  ةلالا  فم  يف  ل  .تاعلا  بم 
.هلإ نالجلا  هصا  نفللا ح  تام  یو  لا 

، يساقلا الا  كألا ، خألا  ههجام ، يف  خأ  ةم  هاه 
.لذ لك  اهای ت  باسأل ال  هه  لا  لجلا 

لجلل هب  راشأ  .ةق  حمالم  لجلا أ  ىلع  ُی  ل 
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هن بقا  .كأ ح  بق  نأ  هم  ل  .اج ث  نأ 
.للا م  يسك  ىلع  لج  لجا ." لفت   " بدأ لجلا 

اه يهن  نأ  لفألا  م  اش ، ...ءيشال  " ."؟ بت اذام  "
". ءاقللا

!". يققش ع  عبا  ...هءاهنإ  رأ  اأ  انأ  علا  "
وأ اهات  نأ  كرأ  ال  ". " اهل ماللا  اه  هجت  نأ  عت  "
اذإ لا  اهلخدأ  لذ ، م  اعم  عت  ل  ". " اهب يقلت 
افقاو هن  ث  يه ." ال  نأ  سأسو  حقو  نأ  ". " حأ

عت لو ل  ىلوألا  ةلا  يف  هنأ  ينأ  "ك  
لجلا ةلدام  م  ىجت  ةئاف  ةث  ل   اج ." سرلا 

يلا ةعاجالا  هنامو  علا  هعضم  فلخ  سلا 
ه ایح ی  بالا  ل   اهلالخ ، للا م  یی  هنأ   

لا هق  نآلا  قعلا  ف  نأ  لفألا  مو  كأ ، هقح 
ق یح  يف  بالا  دای  الأو  ةفم ، ةمابا  هرای 

، تالل هعم  ثی  لو  هلالا  ةلاص  يف  راس  .هح 
هققش عی ع  نأ  هع  نأ  هاهی ، نأل  ةصف  هم  ار 

هفأ له  " ."؟ ةجاح بـ له ل   " .لا عق  داعلا  لو 
". رق ىلإ ح  سأس  " ."؟ يف  نأ س 

". كاه كرانا  نكأس  "
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اهحأ م  لو  جرالا  م  لجلا  قعلا  ىعسا 
يف هاتا  ث  همأ  الت   " .خآلا مأو  جرالا  ىلإ  هدق  نأ 
". اهم بقا  نإ  هلقأس  ينأ  هخأ  ". " اك ت س ". " هق

ماللا ناك  هق  ىلإ  الصو  .دی ح  نأ  نود  لجلا  جخو 
قف ىح  هض  ىلع  اوات  رهلا  لا  مامأو  لح ، ق 

.الحو ...رهلا  لا  مامأ  ًىقلم  هال  يعلا 

ىلإ ءام  هلع  م  هم "  " ةعرألا نالا  داع 
نأ الواح  رالا ، ىلإ  ىقلم  بالا  اول  رهلا  هب 

ه، اخص  ادرا  ءام  هلع  اقلد  هب ، اف  اهه  هقی ،
اعجات هلو  لا  اع ع  هل  نأ  اورقف  .ق  ل 

حف .هعو  ع  هنأ  ىلإ  ةفاخ ت  ةمأن  هم  ترص  ح 
هی عضوو  .لاق  هم "  " .ه ن  ةعرألا  ل  هع 

.ههجو ع  لألاو  هتصاخ  ىلع 

ةجاجز ةفاك  راح  می  ةه  يف  رهلا  لا  رداغ 
ىلع للل  ههج  مامأ  هی  عضو  .هت  لو  فُق  

مأ نأ   دارأ  .ةحاقلا  يف  ةلغلا  ةرالا  هه  ةأو  هع 
ءلا همزو  اهلت  يلا ل  هخأو  همأ ه  هخأو و  قعلا 

.اهك نالخ  ىلإ  هلصوأ  لا 

نأ دی  لو  اهای ، الو  اهنأ  ع  تاحا  القم  داع 
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اهیج ىلع  ةلا  رلا  ىلإ  فل  هالاو  اهنأ  ع 
ىلع دت  بالا ، لغأو  ةلخ  هفغ  لخد  .ةیج  َلمامد 
يف هسأر  اعضاو  ه  ىلع  لقنا  .عجب  اللق  هوأت  هس ،

ه حاص  عت "؟ له   " .حأ هع  ءاب ال  هجأو  هی  الك 
ىلع هع  غ  هو  تلا  هدواع  عت "؟ له   " .تلا

."؟ عت له   " اهللب

.دی لو 

هو ةناث  هلع  َيغُأ  وأ  العف  مان  ق  ناك  نإ  لع  ال 
ىلع ت  ثاجو  هسأر  يف  ر  جك  تاصأل  ع 

.ةلللا ل لت  ه  ت  ل  يلا  هح ، اهحو ، اهلو  هرص 
.الأ ت 

نآلا ت  ةعسألا ، هتزاجإ  می  ةعلا ، ه  ملا 
ةلم ئالاو  ةقلغم  ةفغلا  نأ  غرو  .ءوهب  هع  حف  هو 

تاذ هءاج  .اهلع  فعی  لو  ةلباقلا  ةآلا  يف  هترص  أر 
هسأر داعأو  ع ." ال ل   " ههجب خص  عت "؟ له   " تلا

.ةناث هع  اغم  فللا  ىلإ 

" هم  " ةعرألا لم  يف  ةحرالا  ةلل  ىمأ  هنأ  ت 
اجاع ع ق  نأ  لق  هانا  لا  لألا  داعساو  .رهلا 
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اهفلت ةف ل  هاسفا  یللا  رلا  مامأ  هفن  عافلا ع 
ةغبلا فالا  لج  ةوف  نالا  حأ  هثد  .اك  ءاع 

خص هلج ث  َّفجو  الماك  هج  ءام  َّفرا  ىح  اج  هفلو 
ىلإ زك  ءام م  هق  هو  ههجو  يف  نلا  باو  ءام " "
هب ينالا  ماقف  هفج  يف  ءالا  ع  .ناللا  دع  ناج 
رات هلع  ةوفلا  اوداعأ  ث  ةهك  ةئار  ذ  ناهب  هج 

رانو لا  ه  ا  حأ  .مم  ناك  ازرا  ههجو 
، بح باك  ىلا  هج  م  عت  يلا  ةرالا ،

ىلع وات  يلا  بلاو  للا  تاحاج  م  الأ  ىقأ 
ل انأ  نام !  " لأ اخراص  ءافلا  فن  .هجو  هعلضأ 

حأ اهع  ةغل ل  نلی  هنأو  هب  اهه  امم ."
هل امق  هرداغ  نأ  لق  .هنأل  اهذو  هنأل  هتو  لق  م 

هافلا ىلع  ةمابا  ارات  ىمو  هش  هل  هءاغ ؛
.ةعرألا هجلا  ىلع  تام  عرأ  اهع  عأ  انأك  عرألا 

ىلإ هنلقی  هو  اهم  لفأ   ج  هو  هلاح  ناك 
". نالا ءاله  هفع  اجالع  لذ  ناك  له   " .لا لخاد 

.همالآ ااق  هو ی  لاق 
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داعلا ناك  ملا  لذ  ءام  يف  ناغ  هف  هراز  ح 
ام لل  اققح  ارم  ال   ىعاو ، لخالا  م  هی 
هلو ل لا  لجأ  اعاص م  لخی  هنأ  فع  ناك  ثح ،

ع الو  .فعلا  اهو  ةرالا  ههب  اعاص  ن  نأ  عقی 
عافد ه ه  ماقلا  داعلا  ام ی  ناك  نإ  م  نأ  ناغ  هف 

يه ال ماقنا  مأ ه  هلع  ءاقالل  ةحو  ةلسوو  هح  ع 
لجر هلئاع م  ةعسو  هخأ  قعلا ع  عافد  ةب ع  لق 

رمألا تب  هفن  داعلا  .يعاجالا  هنام  جراخ  را 
لعف س هنأ ال  هفن  عق  نأ  لوا  .اهل  هعو  يف  لخات 
يع عاص  هف  قعلا  عم  هعاص  امأ  هح  ىلع  ءاقإلا 

.ةاهلا يف  همهی  َّالأ  لو   كأ  وأ  ةلج  هم   

لاق عم ." انأ  نآلا  هلعف ، ام  يف  كض  ائاد  قل ك  "
انو هلع  تأ  ةغم  ةعاق  لت ل  نإ  اقثاو  ناغ  هف 
هه ةل  هلع  ام  لك  تقف   " .رمآلا هلإ  لآ  ال  لعف  ةدر 
يف اأ  اهقفأ  نأ  ىخأو  دجوو  يناك  تقف  تالا ،
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لو هی  ب  هسأر  ع  هو  داعلا  لاق  سأ ." ةل 
لز ام  ". " امات دجو  ىغلأ  قل  حأ ، ينأ ال  نآلا  عشأ  "

تالك .هحاص ال  هع  فف  قی ." ءيش  الماك ال  الجر 
نت نأ   " .هم لا ت  نانإلا  داعلل  عت  نأ  اهل  نامإلا 
ه م  قت  نأ  ققح ، بأ  الو  يققح  سا  ال 

". ءيشال نأ  .هقی  ءيش  ال  الماك  الجر  ل  نأف 
لو ناغ  هف  لاق  ةلا ." يف  يعم  لع  أس ل ع 
لعت يلا  ةلا  يغلس   " .ةلا ه  ا  هلإ  داعلا ن 
ت مق ، ىلع  ةققح ت  ةعل  هنأ  نآلا  ع  اهب ."

ىلع عأس  ءيشال  " ."؟ عس فو   " .ه تی  م  لك 
، يسارد ِهنأ  ل  ينأك  عأو  صا 103 ، رأسو  ةقفلا ،

ناغ هفل  الم  ایح  ناك  فعلا ." ّيمأ ال  س  لجك 
.هلئاقل همالإ  كأ م  ار 

نالا غ  ك  داعلا  لاق  ىهقلل ." جلف  "
ل هقل ، هجو  هه  فك ع  اج  نأ  لق  .یلاو 
اه لك  غر   " .هع بی م  هغ  ناغ س  هف   
تص لاو ، ه  بض  لا  فلا  تص  ه  يلی  ام 
فق هو  لاو  ةرص  يلع ، يق  دا  ...يبع  فلا 

ل لا  هتصو  اش  لعفأ  نأ  درأ ، نأ  يم  ی  الهم 
ال ةعاش  نالا  درات  اك  يندرا  يعلی  هو  هعسأ 

ىلع يی  نأل  ةصف  همو  ناغ  هف  هحا  ه ." ت 
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.ِی هلو ل  هفك ،

ترا مق ." ىلع  يت  نأ  عت  جن ، لاعت  "
هلاعن يف  همق  سد  هفك ، ىلع  هتغ  ىمرو  هشاشد  داعلا 
.ناغ هف  ةراس  ح  ىلإ  اج  هلجر   ُّ جخو  يفلا ،
هی ن نأو  ىهقلل ، ه  هی  الأ  هلأسو  هناج  ىلإ  ر 

يقلأسو لا  يف  ج  تاحاج  ل  يقلأس   " لا
". حللا اه  يف  اأ  يحور  تاحا 

خ ال ،  " للا بألا  هلاوس  اقم  هاث  م  دت 
م اًق  اضار  ترش "  " ناغ هف  هلإ  ىقلأو  اه " لإ 
يلا هالا  الخد  .اهبام  خآ  ه  لو  ةرالا ، قوص 

می هص  ىقت م  ا  ةفاد  هنا  ةعان ث  ةدوب  اهعل 
اع ن  هه ، ىلع  داعلا  ىقلسا  .یام  ماأ  م  خاس 

ءالا م  ىلعأ  ىلإ  ىلعألا ، ءالا  ىلإ  ملا ، ىلإ 
م ةغص  ةعمد  تو  غلاو ، ةهلا  عش  ىلعألا ،
نأ هقص  ماللا  عمو  ىلا ، هنذأ  ىلإ  ترت  هع  ةواز 

ا ةموهلا  هتاذ  يجای  هت  .ناغ  هف  هم  بق  .اهای ل 
.ئفالا ءالا  عم  هنأ  هاتو  اهناك ، اهل  ع  نأ   

لح يف  الك ف  ناو  ئالا ، اع ع  َداعلا ، ُءالا ، خأ 
خآ لب  ىلإ  اهعم  بهی  نأ  .ه  ةلا  فولا  هناخ 

" اه و" .اه  ىلإ  ابأ  ادع  ل  اهنأ  يع  كاه  اهجوو 
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تلا ةق ل س  خ  الجر  كی  نأ  ءيش ، لك  يع 
لأو ةنالا ، هلاعفأ  ىلإ  فا  خآ  ناج  لعف  ه  اهف 
مام هی  لو  هنذأ  رداغ  ل  لا  فلا  تص  م  ُّشأ 
م اق  ح  لا  هقص  ل  هتاراخ  لءات  .هلاو 

عت نأ  ـ  حاص ا  ح  راخ  جی  ال   " نآلا ئالا 
". ْهو ْهو  ْهو  لا  رالا  فن ،

لخالا م  ع  هو  هقص  ىلإ  ةناث  داعلا  داع 
اح ناغ  هف  شفاو  ءالا  م  اجخ  .حج  ئك 

دی ل  اه " الج  ةم  خآ  ىم  فعت   " یمو اسال 
نذإ  " .اهفات ناك  نو  ىح  اراح  ی  ناغ  هف  ناك  .داعلا 

ترا ًءاع ." حأل  هذأس  ت ، نأ  ت  ال  نأ 
"؟ تراس يف  عت  صأ  له   " هعش مو  ةفاج  الم 
ىلع يلا  عالا  ىلإ  الوهم  ـ  بعلا جللا  عراش  عو 

بوم يلعو  ةففخ  تاوس  شا  .لباقلا  فصلا 
ينأ ل لعت   " ل مز  لكأ م  هنأ ل  داعلا  .زاغ ت 

!". نذإ ْلُك   " .اقت می  اش م  لكآ 

داعلا أرو  خأت  قلا ق  ناك  لا ، ىلإ  اداع  ح 
داعلا أر  اه ."؟ ام  !". " خ  " .هلهأ يك ال ی  لذ ح  نأ 

". ءيل ةجا  ال ل   " هج ىلإ  تما  ناغ ح  هف  ی 
.هق يف  ىمو  كالا  م  غللا  ىمر  ناغ  هف  ل 
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هف ق  ناك  هل ." ةجا  العف  يلو  نم ، !" " نا "
.غللل ةجا  اأ  ناك  هل  هت ؛ لا  غللا  لو  ناغ 

ءيش س لك  يهی  لح  كاه  هشاف ل   ىلع  دت 
.هلع هقِفات  نأ  نآلا  هلا  ه ، ماقلا  ام ن 
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سداسلا لصفلا 

اكابرإ رثكأ  تايادب 

165

www.jadidpdf.com



- 1 -

قم يف  اهب  لی  هو  اشل  داعلا  لاق  كارأ " نأ   "
.اهلع

نأ ل   .داعلل  اشر  لاق  يلع ." قم  يف  كارأ  "
اأ اهب  ی  قعلا  ناك  ام  اذإ  لع  الو  كاه ، اقلا 

.باهلا رق  هلو  لا ، لخم  هلاجر ع  هو 

القم اغص  ام  اشر  حم  رق  عفلا ق  یم  ناك 
هل ج نإ ل   ةداع  فلا  هلع  ل  زاما ال  هو 
اهلو ل .داعلا  لاق  جحأ " نأ  رأ  ال   " .اهمأل اهك  همأل 

، ةغب اهقت  يلا  ةرلا  عألا  هه  ت  ت 
لاعت  " .ه اهئاقل  معل  ارم  وت  اهعات   يلا  ةئالاو 

ام للا  نأ  وی  يش ." باح  حفأس ل  لل ، لعك 
.اهلح ح ةلا م  خافلا  لقح  رعل  ةفام  لاز 

.لاقسالا ةاف  مامأ  فقت  .اغص  افلم  ل  لا  لخد 

باو اناج  لقلا  عضو  .هقر  علو  لاق  زالا " اشر  "
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فق ف  لك  عم  اهمابا  رت  ءاهلب  ةلآك  ههجو  يف 
يهو لاق  اهعم " عم  ل   " .دم ىعم  اهل  ع  لف  اهمامأ 
.اج اهلع  رت  اهنأ  وی  يلا  ةمابالا  تاذ  ىلع  فات 

اهل ةغص  ةفغ  ىلإ  تراشأ  اش ." ااح  حفأس  عن  "
ةشاشو ءالعلا  لاقسا  ةلاص  ىلع  لت  ةجاجز  ةهجاو 
مامأ لا  لا  .لفت   " .هسوؤر قف  ةقلعلا  ماقرألا 

هلإ يهو ت  اشر  ىلإ  ناك ی  ءاثألا  لت  يف  ةشام ."
.اقلا ىح  فت  ل  ةمم  ةس  ةض  اهلخاد  يفو 

". لصو عن ،  " هت يهو  ضو  اهل  لاق  زالا " اشر  "
ىلإ جا  الو  الهس  رولا  لت  ناك  .اهمامأ  فللا  عضو 

.ءاع

ال ". " هع ةلوم  ل  ينأل  ثح  اع  رعأ  "ل 
ام .ه  مقأ  نأ  ا   انأ ق  ثح ، ا  هأ  .لع ل 

جاجلا ىلإ  هفك  ءارو  ناك ت م  لع ." ع  يتأس 
ل یلاو  فلاو ، عجالا  رهج  و  اهب  لصافلا 
لو اهم  يف  هقس  دجب م  اهی  اك ل  هدجب  اهی 

". نآلا لخی  نأ  عقت  له   " .هع يتأس  دجب م  اهی 
". اش ل  ل  ه ، اك  يهت  ال  ". " ءيش لك  هم  عقتأ  "

، لعفلل ةعالا  ایل  نت  نأ  هلا  ". " لع هم  ةفئاخ  انأ  "
نأ هنامإ  لا  حلا  لعفلا  لذ ه  اش ." لعف  اهع ل 
يف ةشام  هع  عفای  ام  هو  ةحلا  هفعض  ةقن  .همهی ه 

167

www.jadidpdf.com



همامأ س لف  همامأ  لا  اه  راهنا  لاح  يف  .مألا  عقاو 
لت اأ ال  يهف  اهلع ، اعص  ناك  راقلا  .مالسالا ل 
امو  لا ، اه  س  ىنأك  اهناك  ع  عافلل  ةلسو 
ةفنو ةلسو  ةقالخأ  تاراهنا  يغلی  ال  اقحال  همت 

يف لفلا  امأ  .اهماأ  م  يتأس  ام  يف  اغص  ان  ىقس 
نأ اهلع  لو  .اهیاهن  يعف  لم ، س  أل  همت ،

. اك  ةلا  تاالا غ  هه  أت 

انأو ". " ءارع انأ  !". " يفن ِلسأ  انأو  !". " يفن َلسأ  "
". يت نأل  يعقت  ". " ةنانإ نأو  ". " لجر نأ  ". " رعأ
ل ال ، ". " اقاف يع  فر  " " فأ ". " حأ ينأل  عقأ  "
انأ ". " باقلل دعس  ". " ءيش لك  هجأس  .اقفتا  ". " فأ

، فعأ انأو  ". " فعأ انأ  .نام  لك  يف  يلح  هنإ  ةفئاخ ،
لعف قل  كأ ، ع  ال  ". " ذس ". " ةدعلل لو ال  
لو قف  ائاهن ل ع  ينعأ  هنأ  نآلا  فع  ءيش ، لك 
ءام ناغ  هف  ةقش  يف  كنأس  ". " اهلك يتاح  ع 

ال اج  يعسا  ". " ءب ت  نأ  .ال  كجرأ  ". " ءاعرألا
". يلا ـ  با يها  ". " ...لو ". " هلعفت نأ  لع 

فللا ف  ح  اهرداغو ، لا  ىلع  فللا  كت 
هو هب  اهلع  غلا  اهسه  ءاح  رج  ةدرو  تجو 

.فللا يفد  ىلع  اهحأ  لاسو  اهث 
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أب م  هات  تأب  يلا  هماأ  م  داع  می  حاص 
ههلب بابألا  ىلع  لی  هش  ناك  ةیلا ، هققح  يع 
هفغ مامأ  ل  لا  هلاب  ارام  هفغ  جخ م  قتلا ،
ش القم  ءاقرلا  ءالا  ءاهل  حفلا  شلا  يف 
يلا زعلا  هعت  لا  للا  الا  بك  ام  حالا ،

لك رلا  اهلاس  هلأت  لو  ع ، اهم  م  جت  ل 
ال ل ةقالا " تالا  يف  اك  دف  اش "؟ لكأت  له   " حاص
ماأ ةثالث  لق  قلا "  " عك هم  ل  هلاو  نأ  ی  نآلا ."

ام هفغ  مامأ  ل  های  هو  مألا  لذ  ت  اك 
هه هع  .راهلا  خآ  يف  ينو  للا  الا  بك 

.راهلا اه  خآ  يف  ىی  الأ  هفن -  هب و  ةلا - 

، غلا ملا  لذ  م  ةع  خ  هلاو  نأ  حال 
يلا هج  ءاعأ  حأ  تم  نالا  نأ  ل  ىی  لاو 
هلاوو هلع ، می  نأ  نود  علا  اه  اهع ل  يللا   
.س نود  خأت  يلا  ةاهلا  يف  هرود  ی  ك  ل 
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لم ی  ت  نأ  نود  ءافلا  يف  یات  حاورأ  مامأ  ل 
اًناش لعل  ةها  خی  .ةئالا  هحور  ىلإ  اهق  تلا 
ایح هلاو  ثّ  ل  .ءيش  لك  فقف  هن  لعی  ام 

ه ناك  .هع  يف  ه  عفی  لو  لا ، لذ  م  ال 
الو لاو ، فلا  ةس  ت  عق  اناج  اش  اأ 

ةماك ع  اهح  عافلا  م  هعم  اهیأ  د  نأ  ع 
الا ه  ه  لا  فلا  تص  نأ  فع  ناك  .هلاو 

هل ةآك ل  ىقأ  لا  حالا  لذ  هلاو  هجو  ىلع  لا 
ملا هلع  مقس  امو  .هقرافت  نأ  اهل  لو  اهم  لی  نأ 

ارانا هلو  هلاو  هجو  ىلع  فلا  تل  اماقنا  ل 
يلا  ةقالعلا  .ةدعلا  ل  ارام ال  لخد  يلا  ةقالعلل 

نو ىح  يهت ، نأ  ةهبالا  تاقالعلل  اك   يهت  نأ 
.اها ةنراقم  اهب  يهس  يلا  ةقلا  فلخا 

ةعلا يف  ةقالح  لم  لخد  هفب ، اك  هل  ل  
ل لا  ىلإ  داع  ث  هعش  قو  هقذ  لح  ةنواعلا 

ةلخاد الم  ترا  ةغلا  م  ءالا  هالم  الماح 
جخو هسأر  ىلع  اش  ع  لو  ءالا  هشاشدو  ةفن 
اذال لع  ال  .يكالا  تاراس  فقم  ىلإ  اهم  ةع 

هعم هت  لا ت  ملا  اه  يف  ناغ  هف  هقفای  نأ  فر 
عام هحاص  نأ   اك  هل ف  .اقت  عسأ  م 
ةهلا هه  فل  هقش  هم  نأ  هف  اهع ، ىغ  يف  ه 
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نآلا كأ  هف  ف  امو  .اهم  لو ال ب  ةقح ؛ اهای  يلا 
نأ لوا  ام  .اهفل  ةمزاللا  ةعالا  لس  فك  ه 
ناك لا  علا  خألا  قلا ، خألا  ةرص  هم ه  لی 
هم قی  هف  اهسا  .یج ل  ءاقل  اققح ب  اجاح 

.هلع نأ   رعلا  اهل  هو ال ی  هققش  ع 

اهلل اهفن  عت  خآلا  نالا  ىلع  هح  ناك 
.هلعفت ا  حأ  ع  نأ  نود  ةلا  اهرمأ  هنأ  .ةقتلا 

هف سرات  نأ  تداعا  لا  غ  ائان  انلاص  لخد 
اههت نأ  ةفلا  م  ل  .ةلا  اهسق  اهتلاوو 

ح .اهقمت  يلا  ماهتالا  تاب  اك  هت  لو  سوعك 
ت ةفلل  ةمالم  لوأ  يفو  اهالم ، م  تدت 
يلا ىنألا  ىت  اهك  عضو  يف  الجر ، نت  نأ  ةفلا 

.خأ لتو  ءاشأ  اهب  لت  نأ  ءالا  داجأ  تخ 
يف اهیی  بانا  الك  ىلفلا  اهفش  ىلع  عت  ناو 

يئالا نلالا  ترداغ  .ةفلا  قراغلا  لا  اه  رات 
حأ .لا ل   ىلإ  هتاو  لا  ةءاع م  اهفن  فلت 
هی ل  للا ، ةلاص  يف  هدافحأ  عم  ل  اهلاو  كاه س 

ناعمإلا ءي س  هی  لو  اهجو  هی  اك ل  اهلخب 
هعلی هل  اًرود  َّالأ  فع  .هلح  ام   لك  ىلع  جفلا  يف 
لی نأ  نود  هلع ، ةقلا  هبا  حأ  لا  لا  اه  يف 
لا حالا  يف  اهفغ  تعص  .هف  ناس  رود  ىح  هلإ 
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اهف عضو  ةضار  ی  ةقح  لنأ  اهتلاوو ، اه 
الم ةسالل ، هتشا  یج  من  ق  ةلا ، اهلصافت 
ةمدالا ل م  .اهل  غص  قوصو  ع ، ةلخاد ،

هف اهفقوأ  لا  تارالا  بآم  يف  اهتراس  ىلإ  اهلقت  نأ 
ةنم س  اع  جوت  م   " اهفن ثح  .للق  لق 

، علا ةساق   ةماغم  هلع  مقت  ام  نأ  لعت  يهو  يلم ."
قلا ةس  م  للل  ةلا  ةحلا  ةماغلا  اهلو 

كأ ملا ل  هقفس  ام  .هحأ  لا  لجلل  اههع  ءافإلاو 
ناك ةدراش  تال  يفو  .نآلا  ىح  اهح  هقف  ام  ةهأ 

يه الف  .ةلعلا  ع  اهغای  لا  لألا  نس  فك  فت 
عم لماعی  فك  فع  ه  الو  لق  م  ههك  ةب  تم 

.لا ةضافنا  لوألا  اهلافحا  يف  ةأما 

دقلا ىلع  اهسأر  عضو  ث  اهتراس  كم  ترادأ 
اهسع اهعم  لفل  اهمأ  ت  نأ  دت  ناك  .و 

تم قف  لذ  يف  عنات  ار ل  ينالا ، اهراع  مألا  هاس  لا 
يلا ةسألا  يف  ةحلا  يه  ارو  ةهبام ، ةب  مألا 
اهعم رمألا  لت  مألا ل  لو  .اهت  مألا ع  اهل  فأ 
ةحو يت  نأ  ترق  تددت ث  .الماك  لعفلا  باترا  ىلإ 
يغی يلا  رمألا  لك  لو  .هتراخا  لا  اهق  يف 
اهتت ی  لا ، لعفلا  لق  ةعلا  تالالا  يف  اهتت 

.لعفلا ءاهنالا م  ع 
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يف تراس  يرا   " .داعلا ةخ  ح  اهتراس  تداق 
بالا م  يجخاو  تءاعو  اقن  يعض  رالا ، علا 
نكأس ةالا  ىلإ  ةجأ  ةراس  يلقسا  علل ، خآلا 

" كرانا

اتلا ةراس  قأو  ةلهسو  ة  ةخ  لت  ناك 
يلا یلا  ةلك  قات  رالا  علا  فقام  يف  ءادلا 
یللا لجلل  ةعص  ةهم  ملا ل ت  ةفل م  كت  ل 

ةرالا م نادقو  ةزاغلا  تاولا  ناو  ناخی  اناك 
.اهان یلا ع  ةلك  غت  نأ  نود  خآ  ىلإ  عقم 

ه لفل  هتت  لا ت  نالا  هقل  ناغ  هف  هج 
ماقو لللاو  ةدرلا  رهلاو  رلا  ةلالا  ز  ناجولا ،

خلا ةجالث  ألم  ملا ، ةفغ  يف  شافلا  ةغأ  لاسا 
يف هلسی  ءاغ  ىلع  علا  حاص  عم  فتاو  تاولا 

خاب هعو  هفب  مالا  فن  ةقلا ، ىلإ  اهدح  ةعاس 
نأ نود  ةداع  اهی  يلا  هتاهافت  لك  ىقلأو  رفاللاو  رلا 
رداغ هو  هعم  هخأ  ك  ةماق  ك  يف  اهب  حأ  هی 

.هلع فلا  نالا  يف  هقل  اهحافم  كت  نأ  ع  ةقلا 

بالا دع  لل  يكات  ةراس  لوأ  داعلا  ر 
ئالاو هنا  لا  لجلل  قعلا  ةئار  ارم ب  ةلا 
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قاس ةداع  ناك  لع " ال  " " س اذإ  فلا   " .همامأ
فلا ةهجأ  الغ  الأ  ءالا  هلوفلا  تاراس  يكات 

.لعفو ال تفان " جاجز  لنأ   " .هتاراس تام  ىلع  اصح 
.للا ههجو  حفلی  ملا  به  ءيش س 
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" عق نأ  ب  ال   " هرم ث  قعلا  ناك  هم  يف 
اناحأ هحل  ةقلا  يف  مای  داعلا  نأ  هل  كأ  لجلا  لو 

ةاف هعم  ت  عسألا  ةاهن  ةلل  ناغ  هف  ه  حو 
باش هنإ  عق ، نأ  ال ب   " .هعم داعلا  ناك  نأ  ث  لو  ةحاو 
كتأ اج " ةقلا  قان  ن  ". " هقص ع  فل  لو 
هلع جام   هنإ   " .ةقلا مامأ  ائاد  اجام  ارم 

ةقش اهف  عقت  يلا  ةالا  سراح  هرم س  ل   كاه "
اهم يلا ال   ةسالا  ةهل  ةفاضإلا  ناو  .ناغ  هف 
ـ لی تارالا ، لغ  خألا ، تاملا  فی  ناك  لا ،
نأ عنا  ال  اناحأو  ةقلا ، ةلاقلا  م  رالا  تال 

ءاغ ه  ناك  مألا  هاتراو  .ةقالخأ  ماهم ال  سرا 
هاترا امأ  .بادآلا  حام  لاجر  نع  ذأ  هع  عی 

ئا ی  نأ  هنامإ  اهم  الجر  هلع  ناف  زاهلا 
.حأ ىلإ  ا  نو ل  نناقلا  جرالا ع  ءاله 

و ةالا ، لخت  يلا  ةافلا  قای  سرالا  ناك 
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اه م ىلإ  تأت  اهنأ ل  كردأ  اج ، ءالا  فعت  ةخ ع 
اهراثد غر  ةالا  ىلع  نددت  يتاللا  م  لجأ  اهنأو  لق 
ةتاف اهنأ  كرل  اهقاس  عك  ىلإ  نأ ی  هف  ناك  دسألا ،

لت يلا  ةءاعلا  هزتو  اهباقن  هف  نأ  لوا  ام  غر 
لعف الاغ  هو  اك  فلتو  اه  يف  ددت  ناك  .اه 
حإ هلإ  نی  يتاللاو  هیاب  ىلع  تاددلا  هلعفت  ال 
اهعت علا  لقسا  .راقحالا ح  وأ  لهالا  تلا :
لا رولا  يف  علا  فقت  حو  لاللا  ىلع  ةف 

نأ داعلل  ل   لا  علا  اهنأ  فع  ناغ  هف  ه 
ةأفالا اهلو  هرص  يف  هقا  ءي  ع  ناك  .همواق 

لخد ه ." عقوأ  ل  انردام  هأ  نس   " .اهب عو  يلا 
بابأ ىلع  للا  للا  با  م  اهعای  هو  ةقلا  ةافلا 

.هفغ لتاو م  لفسألا  ىلإ  .ةعرألا ه  قلا 

؟ نآلا هعم  يه  له  - 

.بالا لغأو  لخد  عن  - 

.كع نكأو  تال  - 

بالا لغأ  ح  اهب  اه  يلا  ىلوألا  ةلا  لت 
مأ .اعم  اهیج  فتراو  اهقع  يف  هفنأ  سد  .اهفلخ 
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اهل اهف  لق  نأ  لواح  .هی  ب  اهعو   اهب 
اهنذأ ت  افقتو  اهخ ، ىلع  هافش  تف  اهفش  حازأ 
ةلا ىلع  لجو  اللق ." حاترأ  ىح  صإ   " .اهع هعفف 

يهو اهلإ  بالا ی  ىلإ  هه  افقاو  ل ه  اب  ةعلا 
تنو فللا  ىلإ  اهسأب  قلأ  .ةع  فتو  اهاق  عت 

يف اقع  هلإ ، اهن  تداعأ  .ةلا  ىلع م  اهعش  لل 
.و هع 

ناك .اهعور ل  هی م  نأ  لق  الوأ  هفن  ةئهت  هلع 
ام كأ ، و  كأ  ءوهب  لذ  العفل  لفأ  عضو  يف 

حمو اهم  بقا  .اهتءاب  ماقنالا م  هشأ  نآلا  هنالعفس 
فقلف يعت  ل  اذإ   " .اهج لَّقو  عصإ  اهعمد 

". اغ وأ  نآلا ، هلعفس  انألو  كرأ ، ينأل  اه  لعفأ  !". " اه

؟ كأم نأ  له  - 

.ةقلا يف  اهحوو  نآلا  ةاف  عم  هنإ  ا س  عن  - 

الو اهرداغ  هات  ال  ةقلا ، با  مامأ  انا  - 
! اهاقت

! ضاح س - 
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.اع نكأس  - 

ك هو  اهلاق  للا " داع  ا  عقو   " زاهلا لغا 
". بألا ىلإ  يعم  یاح  هناو  عقو   " .ءاهلا يف  هی  ةق 

قن ةتر  يف  ااش  ناك  .ةقلا  حام  ا  لتا 
". علا اج  اهفعأ  عن  ةالا ، مامأ  كنأس  اح  "

لا انأ  ...اهفعأ   " فتاهلا لغ  هو  قلا  ضو 
". اهفعأ

لواح دانأ " يعت  ىح  لخت  ال  يالم ، غأس  "
ةللا تب  .نامإلا  ل   نأ ت ، لواح  نأ ی ،

اح نالعف  انأك  لقعلا ، اهقاس  جراخ  اهناع  يلا 
تب اففخ  اق  تتراو  اهالم  تدت م  .هاكإلا ح 
لا ءي م  اهغتو  اهلع  ناك  يلا  ةلالا  حات  ةغر 

عای هو  الهم  اتم  ناك  هدات ، بالا  ف  .ففلا 
اهج ءفب  لا  حو  هالم  دت م  .اهج  لصافت 

ىلع لل  عجاف  ههجو  َّحا  ئفالا ، بلا  لئالا  هناخ 
.هی هسأر ب  ع  لا  ةفاح 

لو بهت م ." صف  كتأ  عم ل  انأ  لع  "ال 
قت ی  تل  ع  هو  امات  شالت  ق  ناك  ةصفلا 

، بالا حف  الأ  لواح  .هت  نأ  غت  ك  بالا  ىلع 
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فق لا  نلا  ا  ةحاو " ةل   " كاتراو ةع  ال 
.بالا فلخ 

اه اقا  - 

.هقفات يلا  هعل  قعلا  لاق 

.يل هرأ  انأ  - 

ناك .اهم  الو  ام  ل   .هآر  بالا  حف  ح 
اعم ئالا  قعلا  هجو  يف  ن  عقو ." نآلا   " .قف اخاس 
اهنأو هجو  يف  يلا  ةمالا  يف  ر  هع ، يف  لا  ع 

غ ةحام  غ  ءادس  بن  ىلإ  قف  نآلا  تفنا 
هلی ل  ههجو  ىلإ  قعلا  ی  كت  ل  .ههجو  م  ةقسام 

ار ام  نام  يف  هع  لا  هحالس  غف  لو  عقت  اك 
دجب اهم  هل  ةلا  قعلا  ی  ل  .ىلا  همق  اقلم 
امات راهی  نأ  الو م  ةلالا  ىلإ  داعلا  داع  .هعم  هققش 

لخالا ل يف  اهنإ  اك ت   " .ءيش ىلع  لی  لج ال  همامأ 
اهنأ فع  ه  .ق  م  قعلا  هف  ل  اهم ." بقأ 

نأ .ه  هی  ناك  ءيش ، يف  ههل  ت  ل  يهو  لخالا 
الو اهب  لی  ال  اهم  اجام  اح  هققش  مامأ  ع 
هع اش  ق  داعلا  نأ  ع  قعلا  أب  .اهسا 
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". اشر اهنأ  يل  لقت  لخالا ال  قت م   " .قعلا هی  اش 

هی ت هلك  هج  ناك  عب  هسأر  داعلا  هی  نأ  لق 
". لقأس  " .خأ ةم  ةلا  ىلإ  هی  هفن م  .قعلا  ةق 
هفلخ فقت  ناك  هف  ح  بالا  ىلإ  عه  .داعلا  دی  لو 

اهكا ةو  هل  .اعم  اهمأ  يهی  نأ  دی  ناك  .فت 
ام  " .لا ىلإ  لجو  عجات  اهع  اش  ه  لع  ال  ةثارب 

ل ". " قف ثن  اك  .ءيش  ث  ل  " ."؟ اه هلعفت  لا 
عضلا اه  يهن  نأ  هلا  بكأ ، وأ  قصأ  نأ  يلع 

". دعأ ىح  اه  يقإ  .ةع 

.اناتا كأ  وی  نأ  لواح  ةلالا ، ىلإ  قعلا  جخ 
"؟ هف له  .اه  حأ  عم  ل   .يعم  جس  عسا  "

ی لا  هلجر  ىلإ  ن  .هلاجر  هم  بقا  .اعم  اجخو 
فسألل ل  اققد ، ةمداقلا ك  ةلا  يف   " .ائاف اهم 

هف هل  سرالا  خو  لی  نأ  لجلا  لواح  حأ ." هعم 
رعا .هرم  فك  هنأ ال ی  فعو  ةع  قعلا  ةراشإ 

.هعم ث ناك  لا  علا  عم  هفصو  حالا  اض  م 
". نآلا باهلا  ناعت   " داعلاو هلجر  ىلإ  همالك  هجو 

ىهقم ق ىلإ  ةالا  رداغ  لا  داعلا  اراعا م  لعفاو 
.للا ىلإ  هققش  دعل و  افاك  اقو  قعلا  انام 
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عباسلا لصفلا 

رثكأ ةقدب  ةموسرم  تاياھن 
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هلو هققش ، عم  امح  كأ  ن  نأ  قعلا  لواح 
نأ اهل  س  انأ  عن   " .مألا م  اهعقی  ل  ةواض  هجاو 
هجو يف  ةللا  ل  نأ  ع  لو  ..اع ." نأ  ". " هقلت

". نأ يلو  ةسو  ةهاع  ينات  نأ  اهلق ،  " .همأ
عت ال  ". " هجوس اهنأ  اذإ   ىلوألا  يیاج  ترأس  "

اشر ل ت  جوتو م ت ." ام ت  لعفس  اب ، نأ ت 
القث نأ  حاترا  اهلو  هلعفس  ناك  اع  اهب  اهمأ  تخأ 

للا قعلا  رداغ  .اهناج ح  ىلإ  فق  اهمأك  اك  الئاع 
". لفأ ةق  هم  جوزأس  ك   " اهن فلا  اضاغ 

لك اشر  اهرات  نأ  غت  مألا  نأ  ءاإ  لذ  ناك 
هعقت ام  هو  نآلا ، ىح  ةلشافلا ، اهخو  اهتاح  لصافت 

اشر يقلت  نأ  عنات  ل  مألا  نأ  ع  ناك  اأ ، قعلا 
اق ل  نأ  هلع  ناو  .صالا  اهحاج  يف  اهقع 

.هلع ءاقلا  يف  خأ 
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لا ام  لع  ناغ ال  هف  ةقش  يف  لت  هلل  داعلا  يق 
اهتص ءاج  لللا  فم  يف  .نآلا  اشل  ث  نأ   

لك نأ  عشأ  ". " ي نأ  يمأ  هل  حت  ل  فت  "ال 
نس اغ  اج ، ن  .لع  ال  ". " يقات اهارأ  يلا  نعلا 
.اح ". " رمألا أهت  ىح  ماألا  هه  اللق  عس  .لفأ 

". عن نأ  لفألا  م  ال  ". " لا ةمأ  ىلإ  يتأت  لأ 
علا قعلا  هجو  ناك  مای ، نأ  لواح  .فتاهلا  قلغأ 

.هدرات هجو  يف  ةفلا  ةمالاو 

لازام قلا  نأو  هنأ ل ی ، هداقعا  غر  اع  قلا 
لجلا نأ  اقعم  ه  خ  هو  ناغ  هف  تص  هقأ  .اف 

داعلا م هن  كوم ."  " مای ع اك  مانو  ههم  نأ 
لك ل  لقأس  " "؟ قت اذام  " " اخ ىلع  كوم   " لا
ىلإ ه  هی  نأ  هف  لو م  هالم  لو  َلغا  ءيش ."

.ةلللا ةلفل  اداعسا  هدع  راحإل  لا 

بغلا ةالص  لق  فلا  ب  يف  ةقفلا  ءاعأ  عجا 
تلا م  اوكأتو  رهلا  عاقمو  هكامأ  اترو 

يف ةغص  ةئاد  يف  الج  ةءاضإلاو ث  ةهلا  تاهلاو 
يئلا بالا  مامأ  هفو  داعلا  لج  اف  ةلا  فم 

لذ .عن  ". " اللق عن  نأ  .ال ت  " "؟ ةلللا اشر  لأ ت  "
ناك ائاد ." ت  اهنإ  .لعت   " ناغ هف  لكأ  ث  لفأ ."
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هعس هت  ةقاح  باترا أ  يف  ددی  قعلا  نأ  داعلا  لع 
خلت نأ  .قف ال ی  هفب  انو  اشب  الو  ه  ث  هنأو ال 

دا ىح  ةع  للا ت  يف  راسألا  نأ  لع  هو  هعس 
.اهراسأ حتافم  تلا  لت  الو  .جاجلا  اهفع 

فلخ ةقفلا  ءاعأ  ىفخاو  ةعاقلا  أل  رهلا  أب 
فع ةداع  اهق  يلا  ىلوألا  ةغألل  نوع  لالا 
هتو ةلا  فم  يف  هسك  داعلا  عضو  .داعلل  دفم 

يف اك  غ  ل  يلا  هلك  ةقفلا  ئر  يقلی  ىح  الاخ 
.ةقفلا أنأ  اهنم م 

.ناغ هفل  داعلا  لاق  اش " فعأ  نأ  جام  يل  "ل 
غر هسأر  ّه  اح " للا  ن  ةمزأ  يف  نت  .فعس ح  "
ل هنأ  فع  هف  .ناغ  هف  هلاق  ام  هلخاب  فای  ال  هنأ 

اهئامو هتاح  غض  م  اح  ن  ىح  اج  فع 
لی اك  اهل  فعإ  ...مامأ  اهنأو  اهل  فعإ   " .ةلالا
يهی رهلا  لو   ةلا  ىلإ  هجتو  با  اهب ."

نالا يف  رافنا  تص  ود  ىح  ه  هحتو  هقفت 
ناك .ایت  فلا  ب  ةلاق  جللا  عراش  م  خآلا 
لع لخا  ةضاو ، غ  تاثاغسا  خت  تاصألا 

جخ تافلا ، علهب  بالا  تاصأو  لافألا  خا  ةلا 
يف رافنالا   " نخ هو  جرالا  ىلإ  اعفام  رهلا 
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عرالا ناك  ناغ  هفو  داعلا  جخ  ح  ـ ." علا ىهقلا 
م نهی  یلا  ت  ع  ح  اتم ، همامأ  لا 

ةلا تاراس  تاصأ  تأب  .هلإ  نعهی  یلا  ىهقلا م 
م اهال  ىهقلا  ىلإ  الصو  ح  بقت  فاعسإلاو 
ةسو همامأ ، لا  ءاعلا  همل  جما  یلا  لافألا 

.كاهو اه  بامو  ىهقلا  فم  يف  ىلق 

أ عقت  الو  ةك  یداحأ  عت  ههك  تالاح  يف 
ءاو ه ، هقع  ام  كأ  لق  نأ  حأ  ع  ل  اهم ،

بلا هه  يف  اهلإ  يی  يلا  ةهلاو  فلا  ههجت  ىلع 
اهلو اهف ؛ نافلم  ناأر  ناغ  هفو  داعلل  لو   .ةرقلا 

ح ةأج  كألا  فقلا  ه  اه  لا  لا ، الف 
.لقعلا غ 

لا نالا  ىلإ  ةلود  تالاجرو  ةش  تالاجر  عفات 
هم جتو  ةلهم  ة  تاف  هلخت  يئاس  هك  اب 

تایهتو ئاش  عم  عاقت  علا  يف  تاصأ  .الهذ  كأ 
.اناحأ ءاردزاو  هب  اهّدی  لا  لا  زوات م  ةنآ ال 

ع یاغم  هب  ثی  هلا  يف  زالا  قعلا  ناك 
ثو می ، م  لقأ  لالخ  ةالا  ىلع  قلا  لولا 

ع اف  اهتس  يلا  رمألا  هلع  نت  نأ  ا   هفن 
ةلا تصاحو  ةرالا  م  هلا  ءالخإ  ت  .يه  اك 
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ىلإ هلا  ع  هغ  ه  ااش  حل  قعلا  نأو  نالا 
.ال مأ  ه  ناك  نإ  د  نأ  ةللا  يف  ع  ل  جرالا ،
هلاخ م غ ع  ل  هف  هی  ل  مأ  هلا  يف  هآر  ءاسو 
رداغ نأ  لقو  هلمزو  هرم  قعلا  ىعسا  .مأ  ةلل 

حاورألاو ةئالا  ةلدألا  لاجر  اع  علا  هرداغ  لا  هلا 
.اهماأ عدت  يلا 

ةضالا هالم  تی  زالا ، حلاع  قعلا ، ناك 
هنای ال  ناقفام  ه  رافنالا ؛  عقم  ىلإ  عه  ح 

: اهلإ هو  علا  هسو  لح  هی  ع  ابأ ،

ال حأ ، ا  ع  نأ  رأ  ال  ةلللا ، يمامأ  هرأ  "
" لا لخی  هات 

"؟ ا س هت  لا  "م 

" داّعلا ...داّعلا  "

اههم ىلإ  نالا  ارداغ  ْیللا  لجلا  اام  قعلا 
.ةلا
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ه ناقلی  ةضرألا  ال  ىلع  همق  نالجلا م  ه 
ناك .ةقنالا  لا  ةفغ  يف  يعلاو  ءاغإلا  ب  هو 

ةفغلا فج  يف  هئاقلإ  ةح  حاص  لا  حلا  تلا 
حأ هقلغأ  لا  جاللا  صو  لك "  " ةلك ص  ه 

.جرالا لجلا م 

ىح هلع  َّم  قلا  ك م  ملا ، هساحا  نآلا  قف 
ع انأو  يلخالا ، هنأل  اهف  ع  أب  يلا  ةللا 

ىلع ةللا  هی  ر  .هراج  ىلإ  ی  خآ  لجر  ىلإ 
هی ر  ام ، ةه  يف  هعاصأ  قت  نأ  عقی  ءب  هعالضأ 
هب دع  حو  هفع  بام ال  ةلاح  قفی  هناسأ ك  ىلع 
لا بلا  لئالا  ةئار  ل  هفنأ  ىلإ  لعلا  هف  م 

ع الو  ةللا  يف  های  دا  ال  مد ، هنأ  حجی  اهب  لا 
خألا همالآ  ةح م  لقأ  لأ  وأ ه  لا ، نام  يف  لأ 

.هج بات  يلا 
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اهلع هت  يلا  ةعضلا  لت  هه ، ىلع  اًقلم  ناك 
قلا نآلا ، هف  ه  لا  قلا  د  نأ  نود  نالجلا ،

اك اه  مز ال   هنأ  وی  هو  امات  اهم  ع  ل  لا 
هو هف  لا ه  نالا  تم  اه  ملا  جرالا ، يف   
ار نار  ةلم  ةفغ  هل : دُِّح  لا  هنام  اك ه  باث 
حأ ىلإ  ع  قافأ ل  .ه م  اقالا  كأ  مألا  ناك 

، بالا فلخ  اش  الو ی  ةفغلا ، مامأ  َّم م  وأ  هم  بقا 
ىلعأ يف  ةغص  ةفو  یلا  بالا  س  اش  ی  ال 

نأ ع  ال  ةیح ، ناق  ةثالث  اهسب  یلا  بالا 
ل نأ  ع  هن ل  لو  بالا  فلخ  ام  هی ل 

يلا ةحلا  ةلا  اهلو  .هماق  ىلعأ م  ةعفتلا  ةلا  م 
هئر ىلإ  ءاهلا  اهللی  يلا  ةحلا  ةلاو  ءلا  اهم  يتأ 

لا ل هعم  ىلإ  تلا  اهم  ل  يلا  ةلاو  علا 
نأ نود  ةحلا  ةالا  ةك  اهنإ  هقاعإ ، نآلا  ىح  ف 
خ ل  نأ  لواح  ءالا  اللق م  ناك ی  .لب  ف 
.حأ هع  ل  تص  ءام "  " فخ ت  َّنأ  هل  اهج 

ل نأ  نود  ةعرألا  ةفغلا  نارأ  ب  ددی  تلا  يق 
هلع َيغُأ  وأ  مانو  ءاعإلا  هاصأ  ىح  ةعفتلا  ةلا  ىلإ 

.ةناث

ةك عت م  كأ  ةءاضإ  كاه  ناك  يلالا  ملا  يف 
هلاح م  ءاعو  اكاهنإ  لقأ  ناك  قسا  حو  ةالا ،
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، اك كی  نأل  ةصفلا  ه  ال  هج  لو  مألا ،
بانا ةح  لت  لو  ىلعألا  ىلإ  هسأر  عفی  نأ  لواح 

اغاض هج  حأ  ىلع  ی  نأ  لواح  ىلعألا ، ىلإ  هعج 
لت اهلو ل  اهتعال  خألا  امو  ضرألا  ىلع  هب 
حأو افاج  هج  ناك  .بالا  هعضو  ىلإ  داعف  ضرألا  ىلإ 

ل هتص  نأ  فع  خأ ، ةءاغإ  ىلع  ناغس  هع 
هفن يسای  خص ك  هلو  اهزوای  يك  ةلا  ىلإ  ل 

، هن ةهم  كت  اهنأك  جرالا  يف  ةلج  عس  ءام " "
ل تاهه  عس  هعو ، عب  اهلصافت  عای  نأ  ع 

تاصأو بالك " لك  ...بالك   " خ هحأو  اههف 
ةق اهنأ  عقت  يلا  ةنانلا  با  تص  .ةمم ث  تاخص 

ىلع لا   دعل  لغو  حف  ةقلا  هنانز  م 
.ةقب هلصافت  لی  نأ  هل  لا ل  نالا 

ةلا نأو  حلا ، لوأ  وأ  اف  نآلا  قلا  نأ  عقت 
هتص عفی  نأ  عاسا  ارو  هنانز  مامأ  للق  ع  أس 

ث نأ  نود  قلا   لو  هحأ  هعس  الف  اللق 
مامأ حش   ىلع  ِدای  لو  هنانز  مامأ  حأ  كی  ل  ءيش ،
عقت .ارت  ف  اهم  علا  رلا  أب  يلا  ةالا  ةك 
ألا هلق  ل  نإ  ةشام ، هق  ىلإ  اه  م  هنلقس  هنأ 

ىلع هع  لغ  يلالا  ىلع  ةنالا  ةلللو  .قلا  هلقس 
.اهب يعلا  غو ع  هنحو ، هلأ 
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اهم لت  يلا  ةلا  تأب  عقت ح  اك  ءالا ، يف 
خ هحأو  تاههلا  تاذ  عس  اج ، ةلم  ةالا 

ةحأ عقو  ع  دا  اتص ، هل  عَ  ال  یلا  ءالا 
، لك ا  اه  م   " هحأو هنانز  مامأ  نو  ةش  لاجرو 

لاق اهحان ." عل  بالك  ةنانز  هه  ناك  ل  ". " اه م 
دای نأ  يف  عجای  يلا  خاص  ع  .هفن ح  يف 

دع نأ  هلع  ه ." ع  هل  لق  ضاغلا ال  يلا   " هلع
ةلألا يهتو  هج  يف  لك ن  فقی  ىح  هغ  ىلإ 

.هحارو هحاب 

هسأر مامأ  كت  هحأ ق  ناك  حالا  يف  قسا  ح 
ءالا ةجاجز  حف  .ه  ث  لو  هلإ  ارافو ن  ءام  ةجاجز 
هلو علا  ههجو  اهب  شی  نأو  ةحاو  ةم  اهع  نأ  ف 
بش .ماأ  ةثالث  لك  الإ  خأ  ةم  اه  ىلإ  يتأت  اهنأ ل  عقت 
لع نأ  عاسا  خأ  ةم  ةالل  دع  هنأ  حأو  اهفن 
ص هجال  هی  ىلع  ئو  ءاقلسإلا  ةعضو  م 

، لكأ نأ  لواح  .ءاحو  فلا  نلا   ةخ  .رافإلا 
دردزإ ءالا ، يف  اهعقنأ  نأ  ع  لا  م  ةعق  غم 

.لكألا فقف ع  اهأقس  هنأ  َّحأ  ىلوألا ث  ةقللا 

ههجو م َهاش  لجر  هلع  لخد  اقت  ةعاس  فن  ع 
!" لك ا  هنا   " .ع ل  .هی  نأ  هم  ل  لق ،
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ل  .لجلا  هم  مقت  .ع  لو  خأ  ةم  لواح 
ةع هعفر  هلو  اللق  هم  لأ  انزو  هلك  ناك  .اض 

هلخدأ .اللا  ىلع  نا  هامقو  اس  هس  ىلعأ ث  ىلإ 
" ه اه   " .هفلخ هحأ  ل  غص  ةغص   ةفغ 
ل هلو  اه " ه   " خآلا دف  .لا  فلخ  لجلا  لاق 

.ضرألا ىلإ  ه  ىقلأ  نأ  ع  جخو  نأ " جخأ  اح   " .ه

نأ قف  ههجو  عفای ع  نأ  ع  اتم  افئاخ  ناك 
نأ اهل  ل  ةئاب  عافد  ةلسو  يهو  هع ، مامأ  هی  عفی 
ىلإ أل  ةئاقلب  هن  لجلا  هن  .ائاد ح  ههجو  يت 
نإ هع ل  ىلإ  ف  ضأ " .فت ل  ال   " هعافد ةلسو 
هع ع  اعل  هی  كی  ل  هق ، نأ  هل  ناك  

ناخت هی  كف  ضأ ." ل  یأرأ ؟  " لجلا اهلنأ  ىح 
نأ ت  له   " .اهلع ل  يلا  لا  ةضرألا  ىح 
ىلإ لجلا  داع  اح ." " " ال  " هب راشأ  يسلا "؟ ىلع  لت 
َّحأ .دی  ل  كعاسأل ." اه  انأ  ثح ،؟ اذام  يل  لق   " .هم
هرانإ لو   ءيش  لك  اتر  قو  ءيش  لك  نفع  هنأ 

اه ن .اح  " "؟ ءيش لك  فع  ه   " .اش هفاعا  ىح  وأ 
فعتو .ءيش  لك  فعت  اأ  نأ  " " .ةع م ه لن 

اه لك  يل  بُد  اذال  فعت  ارو  اه  لك  يل  بد  م 
ناك يف ." ا  يلی  نأ  ع  اه  م  جخأس  ينأ  فعتو 
ق یلا  لك  ققلا : لك  هفع  احاو  اش  فع  لجلا 
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تافاعا تاعقت  ـ  ىلع م  " .انذ افق  ءابأ ل  هعم 
ةللا يه  لت  نأ  فع  .هلإ ه  هن  عفر  لع ." ئالمز 
.يئالمز  " .هلا فع  يل  ققلا  لك  اهم  يلا 
هعو ه  الإ  لأ  ل  " "؟ هب لت  لأ  " "؟ يئالمز ه  م 

له ت " " ءيش  لس ال  نأ  .ال ال ، " " هات لا  باعلاو 
.كعاسأ نأ  لواح  ". " ال  " هب راشأ  نآلا ."؟ فاعا  عقت  نأ 

لخد لا  م  جخ  ح  فن ." عات  نأ  ت  نأ ال 
.اهب ناك  يلا  ةفغلا  تاذ  ىلإ  هاداقو  مألا  اهآر  نالجر 

لخد هتدالجو ، هص  اهاعأو  خضی  نأ  فر  ح 
هه نأس  .عاج  عم  هافت  عدأس   " خأ ةم  قلا 
اراق تأ  وأ  اراق  جأ  فلا  يف  دعأ  ح  قف  ةلللا 
نو هتغ  هعفر م  تاح ." يف  هت  ىلإ ج ل  لاسرإ 
". هوخ ". " ال  " هب راشأو  هف ."؟ له   " .غئالا هع  يف 

هنانز اوزوات  ةلا  هه  هی  هنا م  ه  اوداع  ح 
يف اع  اون  لاجر ، ةعرأ  هقلل ب  ةروالا  ةنانلا  ىلإ 
فك افع  ل  ةهد  تامالعو  همالم  نفی  ههجو 

ه، قت  يلا  هجوألا  لصافت  ل  ه  حف  .اهنجی 
هو لاق  ةالا  ىلإ  هم  تلا  تص  ىلإ  بقأ  تو 

.ی ك 
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!". هم "َم ؟

.خأ ةءاغإ  يف  باغو 
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، هاع اهب م  لی  يلا  ةحلا  ةللا  هراخا  ناك 
ناك ارو  لك ف  وأ  ةلل  لك  هیعت  هم  ری  نأ  عقت 

ةللا الف ی س  اه  امأ  جرالا ، يف  ءالا  ةهلا  يف 
لا هالا  قرزألا  ءلا  اهد  يلا  ملا  لصافتو 

.نآلا ىح  ءيشال  ىلع  ةللا  ةالا  ةك  ىلع  بوای 

ىلع هعضوو  همقو  هی  م  هم "  " ةعرألا هعفر 
جفسإلا ةداسو  ىلع  هسأر  اوَّسو  اللا ، ةقللا  ةتلا 

قلا م ءالا  لس  يف  ةقخ  للی  هسأر  هحأ ع  لجو 
ب نأ  ناك ی  نإ  هلإ  راشأ  .ههجو  ههجو  حو  هسأر 

قو هع  ت  ءادلا  تالاهلا  حم  .دی  ل  هلو 
اهنأ ل كأت  حو  ةناث  اهم  هع ، ءادس ت  تالاه 

مرلا همقو  هرص  حمو  هث  رارزأ  حف  .فقت  يفت 
ا ىلع  يعلا  اهفلخ  يلا  ةقرلا  يفت  نأ  نود 

قو هت  ةءافغإ  يف  هذ  بالا ق  نأ  كردأ  .مقلا ح 
هو اهلع  هفت  ةح  عای  هرص  ىلع  هعاس  عضو 
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ع فقس  ءيش  لك  نأ  نوخآلا  ةثاللا  عقی  اك  عقی 
.للق

ةءاف بح ، حك  ىلا ، لا  يف  لع  ل  
هعلو .ث  ام  ةمص  ه  هت  لا ل  لقعلا  ةلاع س 

ءض ةو  ةنانب  هت  ت  لا  جرالا  يف  ع  نأ 
ل لازام  هنأ  عق  نأ  .هلخاد  يف  ع  نأ  هلعف  ةغص 
هل اقل  نأ  نع  ةعرألا  نالا  ءاله  الف  .هتكاذ 

هروق الو ه  ةالا  هام  هف  هعم  سرا  اققح  الاع 
ىم ىلإ  فع  ال  يلا  ماألا  م  مداقلا  يف  ه  ن  نأ 

.اه س 

را ةئاقنإ ، ةكاذ  نآلا  اهرا  يلا  ةكالا  لو ،
ام ةل  يف  راس  ةئاس  ةكال  لم  رك  اهعاقم 

هلف ی  نأ  لواح  .هم  لخت  نود  اهفن  ضع 
هلاو هع ع  اهعس م  يلا  قلا  هلع  لت  ىلوألا ،
اقت ةسدالا  غلب  ح  اهلح  ثلا  ع  فقت  يلاو 

، هلاو ن  نأ  اهح  هع  رق  ار  .ةسرم  لوأل  هلسرأو 
.هلقع ام م  ةواز  يف  اهعرزو  أخأ  يلا  رلا  ي  نأو 
را حم  باش  نایلا ، يف  ةقلعم  يجللا  هلاو  ةرص 
نلب ةشاشد  تی  ةللا  لح  عان ، جاحو  بم 

، هف حولا  ی  نأ  لوا  حأ ، اغاشو  كالا  لا 
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يف ةنج ال ی  ةع  ةرالا  دق  هو  تام  ةرق  ه 
يلا همأ  حمالم  نأ ی  ع  الو  راغلا  هماعأ  هلا 
يقلت يهو  خآ ، نام  أ  يف  الو  لا ، يف  اهل  ةرص  ال 
هجف م ب یلا  ةق  هع  ىقلل  هلع  الماك  اه 

رلا لت  نأ  كأی  حو  .ذأ  ل   اح  اهعارذ 
لت هتكال  اقم  تم  لت  ةداعإ  انو  ةققح  ل 

ل هنأ  قعو  الف  ی  الفلا ، ءاب  باك  هفن 
دعو ةعاقلا  يف  رانألا  ءات  ىح  ةلماك  هعم  ع  لفلا 

.هفع هفز  لا  هعو  يققلا ، هعل 

ةلا جئاشك  ةقلعلا  ىلوألا  هتالاخ  يف  اققح  ام  
غلا لجام  م  اهجخأ  قو  لا  راج  ىلع  ةنللا 
ةصو كال  أهی  ىح  ع  هرا م  عای  لا  يلغلا 
نالأك نالأ  جل  ءالا  هتاما  نقلی  هس  لم  يف 

.لا راج  ىلع  ةقلعلا  فلا  جئاشو 

اهلإ اهتراج  ةعل  هی  نأ  می  تاذ  هم  همأ  ل 
يف لت  ةالا  اهبإ  ناك  ناسا  نود  لا  قا  حو 
هو علا  ه  ام  هاصأ  .ةللا  اهئافض  لت  ناللا 
اهث عفف  لفلا  يع  علهلا م  اهباصأو  اهج  ىلإ  ی 

ناك .يلخاد  سال  ال  اهنأ  ن  .اهعشو  اههجو  يغل 
جخو اهلئاجو  اهج  م  اعر  كأ  الاع  يلفلا  اهؤج 

196

www.jadidpdf.com



َّد عَ ل  لا  ءيلا "  " ةرص هقات  ةع  ی 
.ُع

، جت ةاف  لح  قهام  باش  عاص  اهقلخ  يلا  ةللا 
ةلاق ىلإ  دلا  قاقلا  يف  اهحل  ت  لا ، تافك 
ل هو  كری  نأ  نود  ةسلا  ةعلا  يهتو  رلا 

، اهجاهی هّیأو  اهع  عفای  هّیأ  هاك  يف  اهم  هلم  مامأ 
لا مأ  هتراج  ب  لخت  اهلم  ىلإ  ةئاع  اهای  هلو 

هلإ ت  اهب ، ةهبآ  غ  ةلعم  اهفلخ  ةعلا  ةرات 
لك هم  يلا  ةافلا  .هاك  اهع ن  هسأر  و  ماها ،
ىفل اهت  نأ  اهعضو  يف  ةاف  نامإ  ةلم ، ةف  ةراشإ 
ناك اهنأ  هفع  ام ل   .اش  هف  كت  ل  اهب ، ع  يك 
ءادس ةءاع  ةفلم  لللا  فم  يف  هكاش  ت  لت 
فعلا ع  فقی  نأ  لق  هرداغتو  فع  هو  هلإ  عل 

كأ م اهآر  .رالا ح  فلخ  اهلق  تاقفخ  ع  نأ  نود 
لأو اه  اللق  اهعم  فق  ناك  ةعمالا  يف  ع  اف  ةم 

ىلإ ةألا  اهتخأ  حو  .هلس  يف  يو  اهلاحأ  ع 
نأ تداك  ةعلا  قم  يف  هلإ  هل  م  م  ىقأ 
وی اغ  اهع  يف  تأر  يلا  هح  عم  جاحإ  هل  ت 

يف لذ  ناك  اناج ." ةبا  هه   " ری نأ  هلع  ناو  ارم 
هئاقل ىلإ  ةعاش "  " دعت نأ ال  يفو  فقلا  اشر  هفت  نأ 

.خأ ةم 
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هراج ىلإ  لت  اشر  ناك  علا  هتكاذ  روم  يف 
ههج ت  هرص  ىلع  اهعو  هع  ىلع  اهع  ىقلت 
هع لعت  غر  ی  ناو  ت  ناو  ةققلا  اهلمانأ 

.داملا ةنانلا  فق 

ةم ارص  عت  هتكاذو  ةتاذ  ةحاب  هج  حأ 
ق ا  هلأ  لغی ع  هلقعو  ارت  ف  لألا  أب  هلإ ،

ی هو  هلإ  نوی  هم  ةعرألا  ناك  ة ، ةداعس 
تال عو  .ةأف  اه  شالت  همالآ  نأ  اعقت  نف ،
فخاو ههجو  عقما  ح  هع  ىلإ  نوی  اوأب  ةللق 

ن هع  ةواز  م  رت  ةغص  عمد  تو  همابا 
.هتداسو

ةأف لعت  لا  هراخا  عت  يلا ل  هتاذ  تخأ 
، ىهقلا رافنإ  ع  ةلللا  لت  يف  هفن  ی  .هلخاد  يف 

ةلا لحاو  هلا  فنإ  .بالا  ءامب  ةللم  هالم 
هفو هذ  هاحج ، فلخ  هلع  ةلا  ترداغو  نالا 
هف هم  ل  ةفن ، باب  هالم  لساو  ةقلا  ىلإ  ناغ 

ام  " .لا ىلإ  هی  نأ  صأ  هل  ةقلا  يف  مای  نأ  ناغ 
َبإ نذإ  ". " اه ءيش  الو  كاه ، ءيش  ال  " "؟ كاه هلعفس  لا 
هّلك ". " ابأ اقلق  حصأ  كأ ، ـ  بأ يلع  لقس  ال ، ". " يعم

، لع ال  ". " لصوأ نا  ". " هذأس  . ل  ". " اه م 
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ىح ةجأ  ةراس  رو  بالا  َلغأ  نا ." ". " مأ بتأس 
.ءاهلا ىلإ  صا 103  َّلقسا  كاه  مو  تاصالا  فقم 

لا راف  هابأ ، َلغأ  ق  ىهقلا  ناك  ةلا  يف  لن 
فقت ءادس  اتت  ةراس  أر  رهلا  للا  لق  .لا  ىلإ 
مألا نأ  عقی  هل ل  .هب  ىلإ  دلا  لاو  للا  ب 
ةلا لاجر  لك  اهم  ءادس  اتت  ةراس  ه ، ةقالع  هل 

عقت بهی ، نأ  لواح  هلإ ، اعه  نالجلا  .نام ل  لك  يف 
ناعو هب  يف  هلع  ناقس  اهلو  اهم  عسأ  هنأ 

فنا هلخد ، ىح  رهلا  لا  هاتا  ر  .هلاو 
.ه ح ءاج  لا  ام  اری  لو  هنوی  هو  هم "  " ةعرألا
یأ ىلإ  فع  ه  .ةمواقم  نود  لسا  نالجلا  هعت 

ههفأ هل  هال  نأ  هم  ةعرألا  لواح  .ه  ناهس 
ىح لجلا  ی  ب  راس  .مألا  هل  ةقالع  نأ ال  هب 

زوای مألا  نأ  فع  نأ  نود  ءوه  ل  رو  ةرالا 
ءاقل ع  هم  دعس  قعلا  م  ءاعسا  ل  هنأو  هعقت ،

.ةقالا تاءاقللا  ه 

بالا اقلغأو  امات  ةءام  غ  ةفغ  نالجلا  هلخدأ 
ىح ناو  للاو  یلا  م  يسك  ىلع  لج  .هلع 

، لجلا تاذ  هعی  قعلا  لخل  للق  هع  وأ  لللا  فم 
غلا لا  فلخ  قعلا  لج  .ةلماك  ةفغلا  ضأ 

لا قعلا  هجو  ةثاللا  لباق  .داعلا  ءارو  نالجلا  فقو  اب 
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هفش ىلع  ةماح  ةمابا  عای  و  كأ  اهم  اب 
: هلأس

؟ ةعسالا ةعالا  ىح  یأ ك  - 

؟ ءي هم  انأ  له  - 

؟ یأ ك - 

.جأ ىح  مامأ  اهم  ل  - 

ىلع هّف  اهحأ  هف  لجلا  ىلإ  قعلا  راشأ 
عفرو لا  ةفاح  ىلع  هی  عضو  ق ، نأ  داك  .هغص 

.قعلا ىلإ  هسأر 

؟ اه انأ  اذال  فعأ  ىح  جأ  ل  - 

.خآلا هغص  ىلع  خأ  ای  ىقلل  خأ  ةراشو 

قو يمامأ  ل  ةعو  ءيش  لك  لقت  فس  - 
.ل

.ك یأ  فعت  نأ  - 
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.هفعأ ام  يل  لقس  نأو  فعأ  عن  - 

ه: خص 

؟ یأ ك - 

اهحأ عفر  .يسلا  ىلع  نالجلا  هث   . لو 
.نارلا اع  همق  ا  لج  خآلا  ىلت  اب  همق 

باعلا اه  لك  نأ   لوا  قعلا ، هجو  ىلإ  ی  ناك 
ع اع  هس  راساو  هتراس  قعلا  خد  .هفج  يف 

عو غی  لا  ههجو  يف  ی  هخاص  ناك  .هع 
لا لجلا  ىلإ  قعلا  فلا  .هخاص  ىلع  هناسأ  و  

.ةفغلا  م ال  عری  نأ  هم  ال  .فقل ث  هل 
.مق ىلع  ران ال  ىلع  سوی  لا ك  ىح  ةفغلا  لوأ 

.ءارلا ىلإ  هسأر  عش  هّش م  .هلإ  قعلا  هن 

؟ ىهقلا يف  عم  ناك  م  - 

الأ نآلا ه  ههی  ام  .هلع  داعاف  لألا  ألما  .دی  ل 
.فع الأ  همامأ ، راهی 

؟ ایت اذام ت  - 

201

www.jadidpdf.com



.َقعلا َلأس 

؟ لعف ام  لعف  اذال  فعت  نأ  - 

نالجلا جلف   " قعلا نذأ  يف  فخ  ت  ثت 
". ةحا لنو 

.اح - 

.بالا فلخ  اقی  نأو  اهای  نأ  لجلل  راشأ 

.همامأ يسلا  ىلع  هلجأ 

لعفن الو ل  يعم  ناك  .ءيش  ث  يقص ل  - 
.اش

يلو ش   لك  عم  لجر   انأ  عسا  - 
امأ اش ، يل  وأ  لل  ضعت  حو ح  ىلإ  لتأ 
يلع یعا  لا  لاخ  م  ىح  كأ  ف  نأ 

.انأ نآلا م  فعس  لا  ىلعو 

؟ قت اذام  - 

؟ ىهقلا فت  يف  كؤاش  م  - 
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.فو دوح  زواتو  نم  نأ  اذام ؟ فت  - 

.يفو يلعس  - 

يف ب .عضلا ك  يل  ةقالع  نأ ال  لعت  نأ  - 
.ىهقلا فنا  فلأ ش ح  يعمو  فلا 

؟ یأ ك فلا  لقو ب  - 

؟ ىهقلا فأ  اذالو  - 

.اذال لعت  نأ  - 

لذ لعت  نأو  ءب  انأ  - 

.ع هقل هللا  ءابألا ل  - 

.يلع كقل  يهت  نأ  - 

؟ رأث حاص  لأ  - 

نكأس يعم  یدات  اذإ  .رأث  حاص  كأ  ل  - 
.اش هلو م  رأث ، حاص 

ل اهلو  اهت  ار  نأو  ةعم  اهنأ  ت  - 

203

www.jadidpdf.com



.كَحو نإ ت  .قف  ةه  ةه ، اهنإ  لاحا ، ةعم 

اه ع ل  اناب ، جخو  لعم  لجر  نأ  - 
! نأ فعت م  نأ  غر  ةلهلا ، فلت ع  غ ال 

هف هو  هلإ  هعفر  .هبالت  م  قعلا  ه  مأ 
ه تراد  .ضرألا  ىلع  هقسأف  لا  هنذأ  ىلع  ىلا 

عسو هنذأ  يف ت  جلا   ّ .كأ  وأ  تم  ةفغلا 
لا هنذأ  يف  امات  اخ  غص ث  رافناك  اماغ  اتص 

.هی لو  هج  لك  يف  جلا  أه  اهلح ، امو 

ترت .ناق  ةو  ةقض  ةنانز  يف  هفن  جو 
ىح .هتی  ل  ءي  فع  لو  هفاعا  عانا  تالوام 
هب ىتأ  لا  ام  هلأ  ل  هم ."  " ةعرألا ةنانز  هلخدأ 
ةرقلا الما  ل  ىح  ةاجإلا  هنامإ  نت  ل  .اه  ىلإ 
علا نوجاع ع  هو  هفلا ، نوعف ع  علا  ىلع 

هتاح ق  م  لف  هملی ، نأ  هلع  لو  .اعم  هفلاو 
". هم  " هعم ه
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نماثلا لصفلا 

نبتلا ةربإ 
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تدر .ناغ  هف  ه  لتإ  داعلا  ءافخإل  يلالا  ملا  يف 
.هع أس  ال ! ! ". " كع ه  .اه  ال ل   " زعلا

.ب هنأ  فع  هو  .اتم  هتص  ناك  هجأ " یأ  فعأ 
نأ هلع  ناك  .اناحأ  ةقلاو  هب  غ  نام  داعلل  ل 

اح اقص  داعلا ل  نأ  لع  هو  ةقفلا  ءاعأ  لی 
نأ ناغ  هف  رقو  ءالا  ىح  الماك  ملا  م  .هم  أل 
هو ةلا  ىلع  ل  هلاو  أر  .داعلا  لم  ىلإ  هی 
نو ىح  همامأ  ف   ل  قو  همامأ  باع  لل  ی 
كأل م هن  ةرالا  فقت  .ه ح  هلاخ  هرم  ناك 
لّق ناغ  هف  هن  لقأ  .احأ  .ئالل ل ی  روالا  عقلا 

" عا ال   " .حلف لف  اهك  لواح  ةع  لاق  هتجو "؟ له   " .هسأر
داع .اه  ىلع  نأ   ناغ  هف  ع  ال  ىفخا "؟ یأ  "
لع هنام  يف  هلجأ  للا  مامأ  ةلا  ىلإ  خلا  عم 

اهب ل   هس "؟ یأ  .هس   " .هه فلخ  لا 
ىحو خلل  هاور  اك  ةلماك  مأ  می  ةس  ةداعإ  س 
لأ رالا ." لم  ىلإ  ترا  ينخ   " .ًءام اهقافا 
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برالا لا  با  م  بقلا  لت  ناك  يلا  زعلا 
.لخت نأ  لجلا  اههن  ه "؟ یأ  هف   " ه خصو  .اللق 

.ةرالا ىح  اعم  اراس 

ه ةلحر  أو  رالا  ب  لخد  نأ  ع  هف  هرداغ 
داعلا م نأ  عقی  يلا  فالا  ةق  ىلإ  ءاهلا  فم  م 
مع م  كأت  .لا  ىلإ  ةقلا  م  هتدع  ةلحر  يف  اهب 

رانا .رانالا  نآلا ه  هل  امو  تافلا  يف  هدجو 
.لس هنأ  وی 

لاع س  هم ، ةعرألا ، ءافخا  حأ  حال  ل 
هرك هباغ  هتامل ل  اجاحا  یلا  داولاو  قلا 

ل حأ  نت ال  .حأ ح  ه  ث  وأ  احأ  هل  ل  
ةعرألا نام  لحا  حو  .حأ  كرح  وأ  اغ  هی 

اب يلالا  ملا  يف  غلا  لاغلا  م  ءالب  هم " "
.الصأ اوجی  ل  هم "  " نأو اج  اع  عضلا 

نأ هم  ل  لا  رالا  لم  م  داعلا  لاو  داع 
يع ال  ةحاو  ةلل  باش  باغ  نأ  هعق  نأ  لواحو  أهی 
اع خآ  انام  داعلا  فع  لف  .عق  ل  .بألا  ىلإ  ااغ 

.ناغ هف  هع  یص  وأ ع  هع 
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ىلع ل  داعلا  نأ  هل  كأتو  لالاو  ينالا  ملا  م 
ناك .اهوجل  ضرألا  ىلع  ةج  هل  ناك  ل  ضرألا ، هجو 
غت ىح  صا 103 و  فقم  ىح  می  لك  هی 

لافألاو تاهمألا  ىح  فو  ةرالا  هجو  لمأی  لا 
ةلل .ضرألا  هجو  حلا ع  هترذ  لا  بالا  حمالم  الو ی 

.ه دعل  هلإ  زعلا  هت  ةلالا 

اناإ كأ  نأ  له ت  ". " لجرا هعت  رق ل  هنإ  "
". دعس اح  ناك  اذإ  " ."؟ يم

يلا تاللا  تاذ  هفن  ىلع  داعأ  لا  داع  ح 
لك لع  نح  ال  يبا  ل ك   " .ةضالا ماألا  يف  اهددر 
هت ل  يلأس ع ." اذإ  بأ  لخأ م  يلو  نلا ، اه 
ءوهب غ هراج  ىلإ  ناك ت  .لجلا  ه  ا ت  زعلا 

جل علا  قاسا  وأ  هع  ىلإ  لا  ىشات  عم ،
العف همأ  ك  ل  ". " لعأو همأ  انأ  يقص  دعس ،  " .هلق
اروم لا  ىلإ  لا  اهعم  لسو  .هس  يف  لاق  قل ."

ام ال نام  ىلإ  ه  لا  هراح  فقی  لو  رهلا ، لا 
.هلإ ىهنا  داعلا ق  نأ  قع  هلو  هلع 

". الماك هبأ  ىلإ  هلسرأ  نأ  قف  رأ  .اش  رأ  نآلا ال  "

لالا م  داعلا   ءافخا  ةق  كالا  لوات 
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ت ىق  هنأ  جر  ةللقلا  تارالا  باصأ  .لا 
يف ام  نام  يف  اهحاص  هم  لتو  ةعم  ةراس  تالع 

لا ةس  لف  ئاعلاو  .همأ  فی  ال  يك  ءالا 
عم نآلا  ع  هنأو  ءالا  يف  هلق  الاجر  فخ  لا 
م افخا  تالاجر  ءاسأ  نددو  اهم  نأ  ارو  هاحإ 

.حو فت  هئافخال س  ن  الو  ةیع  باسأل  ةقلا 
لح لا  ءاللا  لك  ناك س  هدع  نأ  نوی  یلا  لاجرو 
هف لذ  نأو  .ضرألا  هجو  هافخأف ع  هم  نأو هللا غ  ه 
احأ لو  .كأ  ءال  ةقلا  يك ال   هل  لا  لا 

.نغو نفع  یلا  ةق  هلأ ع  ال 

يلا زالا  اشر  يه  داعلا  ءافخا  لعت  يلا ل  ةحلا 
اعی نأ  اهلع  نأ  هل  لقت  يهو  افح  اهل  فن  هنأ  عقت 

لو .اهب  لی  ماأ ل  ةثالل  هلو  .رمألا  أهت  ىح  اللق 
هع لأت  نأ  اك  تددتو  .لا  يف  م  لعك  اهری 
ةم اهعس  ىح  .ةم  كأ م  ةعالا  لغت  اهلو  هتلاو 

عت لو  نأ ." هنأ  فعأ  يب ، ا  يلع  در   " يتو اهب  خت 
هجأو نأ "؟ یأ  يلع  در   " ثت مألا  ت  ةعالا ،

نارو ص زعلا  تأه  هلاخ " ا  اشر  انأ   " .ءالا زعلا 
ع يبا ل  ا  ال   " ناتلا جهت  .فتاهلا  يف  ل ب 

فتأس انأ  اح  ". " ه یأ  فع  حأ  ال  ماأ ، م 
نأ ىللا  زعلل  لا  حلا  لمألا  لذ  ناك  يإ ."
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ساو اش " فعت  كأ  ". " اش فعت  ناك  ار   " .ه لعت 
لب يققح  حف  اهلق  أل  ل  هلو  ىعای  اهتامأ  راح 

.لمأ عب 
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اهمامأ لی  اق  لا ل  اشر ل م  جت  ل 
نآلا ع يهو ال ت  .داعلا  ءافخا  ءارو  قلا  قعلا  نأ 

يلامو م  ع   لو  لب  هفاعا  ىلإ  لس 
دقلاو هرات  للا م  جاعلا ع  بألا  اه  .ههجال 

ن ل  ىلوألا ؛ ةفغلا  ةقاح  هاترا  اهب م  هفن  لّك  يلا 
اه رمألا  يهت  نأ  م  كأ  غی  الو  اهل  انع 
يف ه  اضاح  ناك  هلو  .ةعقلا  اهیاهن  يعلا ن 
م لك  اهلع  ل  حصأ  اك  فاع  امام  اهل  ةلج 
لاق هأب " الم  مألا  يهسو  اه  يتأس   " .لا يف 

.مألا لاق  سالا "؟ ل  اذال   " .اهبال

اعافد ع وت  اهلق  بألا م  يلا ت  ةللا  ناك 
اهجم كج ." هت  ام  لك  عفای ع  عفای ع ، هنإ   " بالا

له ةحاو ، ةلك  عسأ م  نأ  رأ  ال  عسا !  " .هبال همالك 
ه .دی  لو  ابا "؟ احأ  هنأل  ضرألا  ع  سالا  يفن 

فعو ه  تو  امأ  عت  سالا ح  ةعص  اهنأ  فع 
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.ةققلا هعاق  لق  هنأ ل 

مألا هل  لا  عضلا  نأ  فع  قعلا و  لخد 
نأ له   " .هف اف  داعلا  نأ  عقی  هلو ل  .هقق  لعی 

هباجإ هل ، ةاجإ  ائا ال  لالا  اب  ا  "؟ حلاع 
لكأو حلاع ." مأ  ا  انأ  أ   " .اش يعت  ال  ةقلا 

ل لفأ ، عضلا  يف  لخن   " ة اهلإ  ی  هو 
". باش أ  ". " بالا جفت ع  نأ  لوألا  لع  ". " لع ك
ىح اهل خ  ن  لو  اشل خ ، ل  ". " اشر "خ 

یأ ه ". " ىلإ خ هی   هلعفت ال  ام  ". " انأ هلع  فاوأ 
ناك اذو  اش ، هع  فعأ  ال  ". " یأ ه لأن  ن  " "؟ نآلا

.ارداغم هن  هع ." جافإلا  يف  عاسأ  لف  ام  ةقل  ام 
هه بالا  ج  اذإ ل  اه  يباو  انأ  ىقن  ل  حلاع ، "

". اه نام غ  ىلإ أ  اهت  ل  ". " ةلللا

". ه قل  نو  لل  هلسرأس   " هفن ث  هو  جخ 

هت  " .هاغ يف  اعس  اراح  اهباو  مألا  لدات 
حلا لب ه  فع ، هنأ  ةكأم  .أ  ال  " "؟ یأ ه فع 

م هجخأ  فك  فعأس  انأ   " اشر لكأو  فع ." لا 
لقو .اهفغ  تعصو  ه ." اأ م  يفن  جخأو  ه 

؟ اعم له ك  يلزألا " هص  يف  بألا  قمر  مألا  هت  نأ 
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". لإ هنأ  ينرعإ ل 

اهل س م ل  ار ل  الاح  اشر  هف  فت  لا 
ل ام  لك  عفد  لا  بالا  ةاح  يهی  ارو  عالا  م 

.هعفی ام  ل  ع  ىح ل  اهلجأ  م 

لع قم  ىلإ  اهقفات  نأ  اهمأ  م  ل  حالا  يف 
م هتاح  عفی  بالا  اه  " "؟ كاه لعفس  اذامو  قعلا ."
قف لا ، يف  ءيش  لك  فعس  ج ، نأ  يلجأ ، 

"؟ ءالا يف  هب  ىلإ  هن  ال  اذالو  ". " يعم يلاعت 
نأ ىتأ  ك  ، ". " يعم يلاعت  لا  يف  فعس  "
لو ـ " بأ م  لفأ  ت  ل  ". " لم هحأو  لجر  ي 

.ةخالا اه  ءافخإ  لات 

كالسأو ةلاع  راسأ  الاو  قعلا  لع  قم  مامأ 
تامالا ناك  هلا ، يناسلا  رلا  لعت  ةئاش 

ىلع لغلا  ىلا  مامأ  فقت  ةنم  ةراس  صت  ةجرالا 
ةیلا هباب  .هلخاب  ةاح  دجو  ىلع  لی  ءيش  الف  هفن ،

ام هلح ، ع  نو م  یلا  ةهرو  هه  ناع  ةعلا 
ءاهلل حفت  ل  اهنأك  ةقلغم  باش  ىلعألا  يف  هم  ه 
ةرالا يلخالا ل  مألا  لاجر م  حأ  جخ  .ابأ  يقلا 

تحأ ةعم  ةق  عقی  ةلا  لجر  ناك  .ةمداقلا 
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مأ انأ   " هتاهت اهل ل  .حلا  نالا  اه  ىلإ  تأما 
فللا ىلإ  تخ  يلا  عجات  حلاع ." قعلا 
اهلإ جخ  ث  .هفغ  ىلإ  داع  " ؟ ه لتأس  ةل  "
اعم هحأ  جخ  للق  ع  اه ." ىلإ  هحأ  يتأس  ةل ، "
.لخالا ىلإ  اه  نأ  يلا  لو م  ةرالا  ىلإ 

نأ غرو  ناتألا ، لجت  لخالا ." يف  ةرالا  فاقإ  مقأس  "
.فلا ءي م  احأ  اهنأ  الإ  هبا  نالا ه  اه  س 

، لا يف  هقلن  نأ  لفألا  م  ناك  اه ، جو  تأخأ  "
ل .عجات  نأ  دت  ك  ةافلا  لاق  اندو " اجحأ  ار 
ةقب لاق  اه  ىلإ  رلا  اهم  ل  يه م  اهنأو  مألا 

". ع "ل 

لجلا دع  نأ  لق  ةغص  لاقسا  ةفغ  يف  الج 
اذإ اه  م   " .يلخالا تارالا  فقم  ىلإ  ةرالا  داق  لا 
يلاو لخالا ، ىلإ  اهبا  قس  يلا  مألا  اام  س "

.يساقلا راعلا  اه  م  ام  ةواز  يف  داعلا  لت  ناك 
يت نأ  نود  ام  اب  لا  قعلا  ىلع  لجلا  اهلخدأ 
ت لو  ةلعفم  ت  ل  .دم  ءي  ءالا  همابا 

.فانالا لجلل  راشأو  حلاع " مأ  الهأ   " .اأ ةقداص 

اك اهب  ی  هنأو  ةع  همابا  شالت  ةأف 
هه ءارو  اخ  رأ  ال  ينإ  عم  خ ،  " .فقلا هل  يحی 
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". ناخو اه ، راح  لا  لقألا ! ىلع  ًءام  يل  لا  ". " ةرالا
.همأل ءام  ةجاجز  مقو  ةغص  ةجالث  حف  اه " درا  لا  "
فعأ ". " اش رأ  ال  ". " ع بت ؟ اذام  ةلاغلا  خألاو  "
فس له  هاغ ، يل  ةقالع  ال  ل  لق  یت ، ام 

". اهفس نأ  قعأ  ضع ال  مقأس ل  .ال  " ."؟ ىلا
ام  يف  اه  انأو  ". " لع نام  اه  ةعو  يلفت  "

تن ضع ." يلفت  اح  ". " ل خأك  لو  لع 
فعت يهو ال  ثت ، نأ  اهعت  تب  يلا  اهمأ  يع  يف 

اه ". " هنأشو انأ  هتأو  هنأشو  بالا  كت   " .أت فك 
حأ لوألا " ىلع  فن  اعد  " "؟ ينالا ام ه  .لوألا  ضعلا 

ام ىلإ  لل  كأ  عت  اهنأو  غت  اك  للا  كت  اهنأ 
جافإلا يف  هاسأو  تعام  عسأ  ينأ  ضفل   " .ت

". قح وب  لجأ  اهفش م  عت  تداك  ةاف  ضأ  ال  هع ،
ام اه  ". " هدالوأ لاخ  حتو  يجوز  حس  ناك  ولا  اه  "

اذال ت  " ةضاغ مألا  هن  تمأ ." نأ  ع  ثس  ناك 
هعاق ...و " حلاع  ج  نأل  " ."؟ هم لفأ  فن 

ـ بأ لو  نأ  بأ  خاف   " .ههجب اهتص  ةعفار  ة 
". نآلا عضلا  ىهنا   " اهمأ لجأو  اشر  هن  انأ ."
له نأو ، انأ  هلع  فان  يل  مقی  لجر  جوتأس أ  .عسإ  "
"؟ لوألا فت  له  " "؟ ينالا ضعلا  امو ه  ". " اه ضی 

ضعلا َنا  نذإ  ". " نآلا نالقع  لقأو  هلقأ  لب  .ال  "
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ناك سباك ك  لت م  هنأو  ةك  ةحاب  حأ  ينالا ."
ح لجأ  م  جس  مألا  نأ  عقت  .هعس  مو  همس 
يف هاسو  لق ، م  ةسا ، هع  عفاد  لا  لا  اهبا 

، لاق خآ " يلو ش   " .اهبا فش  باح  ىلع  لو  هحانإ 
جس م  " اهعام باح  ىلع  همقت  ام  لك  لغ  هنأو 
ش اه   " مألا لاق  قح ." م  ل  اه  ". " ائاهن للا 
سأ ال   " .لقت نأ  اهمأل  تغ  اب ." قافتالا  يف  يساسأ 
خو  " اشر لاق  هل " اخ  ناك  هجوخ  ار  عت ، ام  لعفإ 

همأ عم  هت  نأ  هققش  ل م  جت  نأ  لقو  اأ ." يل 
ال اع  " "؟ با م  ةكأم  نأ  له  " ."؟ ت اذام   " .اللق

ةكأم .قأ  ". " اهلجأ م  ی  ىلع  هل  ضعی  ام  ىت 
فت ...اهل ال  ل  م  ةكأم  انأ  اك  هف  ها  " " ...م

ىح اهعم  جخو  ةرالا " ال  لتأس  ". " ءارع خأ 
.لوألا هن  ق  هنأو  اهعدی  خألا  بالا 
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- 3 -

ع اع  ااغ  سرا  فقلا  ةشف  ىلع  دی 
لا يحالا  للا  هل  نعی  هم "  " ةعرألا .يعلا 
الواح .ملا  ةاهن  ىح  حلا  هؤاغ  ةملا  ةجلا  فای 

قل .لی  نأ  يف  ةلوالا  ةرق  ال  لو  لكأ  نأ  ارام  هعم 
امو لتاقلا ، هالا  يف  تخأ  يلا  هماأ  يف  ءيش  لك  فقوأ 

ةقو اناحأ  ةقلم  ة  ىعات  ةكاذ  ه  ه  ع 
ةئاب خأو  اهع ، ةققح  ةكاذ  .ةك  اناحأ  ةغ 

.ةققح ةكاذ  ىلإ  لل  نوخآلا  اهل 

علا ةسرم  يف  ةلا  خاص  ب  اناحأ ، لت ،
يلا ةسرلا  ةعاذإلا  ئاقو  لعلا  ةراس  مامأ  ةئابالا 

سلا ةل  جزاهأ  و  ةحالا  يف  ةللا  اهددی 
كاعو ءاسلا  جع  لا  هلاو  ناید  ب  .ياقلا 

و لعلا  ع  لاعو  عرامو  لاعو  ةففلا  تلا 
.ةس لك  وناج  د  رو  فج  ناجهم  نو  ءالمز 
اها ف  نأ  نآلا  ی  ال  يلا  ةهلا  عالا  ب 
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هف اهلإ  هاعد  يلا  نتالا ، يف  مور  هلا  ةلاصو  ةرقلا 
اك ی اهل  ةُم ی  ةكاذ  ناك  .يئاسا  می  تاذ  ناغ 

.ةیللا هتكال 

يهی لو   نأ ، م  فعأ  كأ  ل  حأ  "ح 
لو  نأ  م  فعأ  كأ  ل  حأ  حو  ". " فعأ نأ 
ينأ قف  فعأو  ". " حأ ينأ  قف  فعأ  ". " فعأ نأ  يهی 

هعاصأ لتاتو  ةللا  يف  هراج  ىلإ  لت  اشر  ناك  حأ ."
.هح يف  يتت  وأ  هت  اهنأو  خأو ، ةل  ب 

هم بقاف  كأ  باو  اهلَّقو  ةكالا  ه  حت  ام  زوات 
دی ناك  .يفلا  هسأر  اش ه  ناك ی  اذإ  راشأ  هم ." "

.ی هو  هعاق  الأ  ههف  نأ 

نالا يف  اشر  ةئار  اهف  ناك  يلا  ةلللا  لت  يف 
الجر ح  حلالا ، لاجلا  قعو  داجألا  حئاوب  ألما  لا 
ناك  ب .خأ  ةم  قلا  ةفغ  ىلإ  هاداقاو  قلا 
ةخلا ح تائالا  هنال ك  یللا  لجلا  يعارذ 

". هنإ م  " .شاق راهنا ك م  ةفغلا  عاق  ىلإ  لصو 
ل ". " تس  " .فع هلعس  لو   " .لوألا لجلا  لاق 

.خأ ةم  قای  ناك  همق  ىلع  هاهی  نأ  الواح  ت ."
هاعأ  " .هنانز ىلإ  هاع  نأ  اهم  ل  قعلا  هآر  ح 

ال ال ، ". " لا لس   ". " ت نأ  هرأ  اج ال 

218

www.jadidpdf.com



روی ام  ع  ناك  اج ." لكأ  هنأ  اكأت  قف  لل  ةجاح 
ةقلا اه  هلو  همق  ىلع  فقلا  ع  هنأ  فعو 
فاعالا فلو  هل  ضعی  ام  فل  .فلل  ةحلا 

.اهتی ة ل 

هتداعو ةلالا  هه  ىلع  هو  هراحإ  ةلع  ترت 
، قعلل اهمأو  اشر  ةراز  عو  تالا ، حإ  يف  .ةع  ٍلال 

قعلا لج  .هعم  هحل  های  نأ  لجلا  م  قعلا  ل 
هنذأ ىلإ  اعفد  ماللا  عفی  هو  افقم  ضرألا  ىلإ 
.دی لو  اه " م  جس  يعت ، نأ  فعأ  يعسإ -  "

ةقث ل  ع  .لق ل  ال  ث  ل  يعت ." نأ  فعأ  "
هلع يقل  لا  هقی  ع  ل  لا  لجلا  هلق  ا 
.ءي لو    ةم  كأ م  هراح  قعلا  رك  .امات 
ىلإ هاع  نأ  لجلا  ل م  هم  لمأ  نأ ال  حأ  حو 

.هنانز

ناغ هف  ". " هسا ام  ..يمامأ  هقص  رأ  احاص  اغ  "
يئاقلل هاحأ  فعلا  امت  ال  " " ناغ هف  ه  " " ا س

". ـ يف م

ةاب لخم  ف  تاذ  ءادلا  اتلا  ةراس  تصاح 
هنأو هقش  ىلإ  مأ  ةلل  داع  هنأ  سرالا  اهخأ  .ناغ  هف 
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تاذ ر  ةضالا  ماألا  لالخ  ناغ  هف  ناك  .اهم  ج  ل 
مآ ا  می  تا  ىح  هلع ، ةاهن  ع  ةئالا  والا 
.اعم یلا  لاجرو  اهئاعو  ةقلا  يف  تارالا  قئاس  ه 
هلاو مامأ  اماص  ل  رالا  ةاهن  يف  داعلا  ب  روی 
هلع باع  لا  ىفلا  اه  س  هسای  م  ل   لا 
يف اراح  نالدای  ال  .هحال  هصالخإ  هف  حماو  هنم 
نأ ت  له   " .ةملا هوال  ناغ  هف  دس  ع  لاغلا 
لك يف  يلو   ُّع ، ا  ار ، " ."؟ اه يف  رود  هل  قعلا 
اه لك  هءافخإ  ع  ل  ". " حی ال  لجر  اه  ". " نام
". يح هنأ  فعن  لقألا  ىلع  هع ، ن  نأ  ىتأ  قلا ،

.لب ام  لالا  ر  يح ." هنأ  فعن  "

لجت .هلع  ىلإ  هقش  م  هف  جخ  حالا  يف 
نأ  " اهحأ لاق  ةل "  " .هتراس ىلإ  اهتراس  ناعلا م 

"؟ نأ مو  یأ ؟ ىلإ  " " اعم لاعت  ". " ناغ هف  انأ  " " ناغ هف 
ی زالا  حلاع  قعلا  " "؟ یأ كاه  ". " كاه فعس  "
ل نأ  فعل  ترا  اعتإ  ". " ...له ينای ! " " كای نأ 

". ءي الم 

الإ هل  يف  لسی  ل  زالا  نأ  لع  ناغ  هف  ناك 
يف ةعلا  ةقلا  لف ل  ء  هدارأ  لو  داعلا ، نأ 
اهف لی  تال  الل  اج  احف  ناك  .كاه  ىلإ  هداقا 
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ءادلا ةرالا  فلخ  فقت  .هحاص  اهف  يلا س  ةلالا 
اهمامأ ع  فقتو  لخالا  م  ف  يلا  ةالا  مامأ 

نأ هل  ث   .ةنالا  ةرالا  يف  لا  لجلا  ع  لأ 
.اهعی

لا یلا  بانأ  نا  نأ  ع  ناترالا  تع 
لا ةهم  هف ، اهجلو  لاقسال  أهلا  لا  ا  يف 
ةشاعتراك اففخ  اتص  ةثم  اهقف  يك ت  ةنللا  تاراإلل 

ت نأ  تداك  ىح  يتالا  قالغنالا  ةالا  تأو  .دب 
ف ءارلا ك  ىلإ  فلا  لا  ناغ  هف  ةراس  ةخم  ىلع 
هو لئاهلا  لا  اه  م  جولا  ةفك  ىلإ  لا  يف 

" اه م   " .لفسألا يف  ءادلا  ةعلا  تارالا  بآم  لخی 
تاهالا يف  فراعك  همامأ  ناك   لا  لجلا  هل  لاق 

هلا اهم  جهی  يلا  ةغلا  ةناسلا  للل  ةلقلا 
لخی نأ  لق  ناغ  هف  قع  ّفف  اهااث  يف  نولا 
بالا قل  هی  لو  اهض  ع  ةحو  دولا  علا 

ةحل يغ  هج  ىقأو  لجلا ، حأ  هلع  غض  لا 
ةحللا اك ت  عالا  رولا  يف  فقت  علا  حتافلا ل 

ناغ ب هف  جل  علا  حف  .بالا  ىلعأ  يف  ةقلا 
رت ةن  ادقم  لذ  ناك  نإ  هی  نأ  نود  لجلا 

اك فك  نالا  اه  جلی  لك غ  عم  داعا  ىلإ  لت 
ةسو ت درالا  ءاهلا  ةئار  .نآلا   ىح  هفن  ي 
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ـ ناج ىلع  ةصلا  ةیعلا  بابألا  غر  نالا  يف 
لا خآ  يف  .خر  دامر  داس  اه  يلا  ةهدلا 
ام اب  باش  همامأ  ل  ع  م  ىلإ  فلی 
ةئاقلب اه  هت  ناغ  هف  يع  ىقلا  حو  لجلل ،

.لم غ  يقلی  ةفم ك 

.اهری نأ  حأل  ل  ةحاقب  لجلا  لاق  اه "؟ "م 
يف ارم  ءاج  اه  نأو  هم ، حأ  ال  اه  نأ  لع  ك 

ةساف ىلإ  مألا  جا  الو  لجر  هو  لجر  رص  هس ب 
"، اه  " ةراشإلا سإ  هلع  لی  ام  كأ  ل  اه "  " نأ فعل 

یلا هلا  ءاله  عج  ه  لا  حأاللا  ه  اه 
با ك ناغ ." هف  سهلا  انأ   " .می لك  هلإ  هنو 
.اه لجإ  هل  لق  لو  اه " نا   ". " ف   " لق
فق نأ  هلعو  فقاو  اق  یللا  لجلا  ىلإ  ناغ  هف  ن 

صاشألا لاقسا  ةق  ل  لا  لجلا  الا  اهعم 
.ل نأ  فق ال  نأ  هل  رق  هنامو  هه  ةفعمو 

هالم اهع  ئت  ال  ةتب  وی  لا  بالا  داع 
ل لخت ." نأ  عت  .نأ   " خآلا نود  هلإ  هجت  .ةنلا 

هخآ يف  ل  لا  هرافلا  لا  ىلإ  لجلا  هقفای أ م 
.هب يف  اهعج  اقاس  ءاقل  ام  ه  حر  لاو  قعلا 
.ل نأ  هلإ  راشأو  ه  حر  .هلاقسال  فق  ل  ناغ ." هف  "
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هی لو  ةق  اذ  اش  بالا  اهم  هف  ةمقم ل  قعلا  قاس 
أ ىلع  دی  ل  اه ." حاص   " ةئاهلا اهلم  يف  الإ 

ة هعق  نأ  مألا  ه  ا  هم  ل  .بالا  ههجو  لاس 
ل ". " اه اع ع  ع  نأ  ال   فای ، ل   " .هلحت

". لق نأ  همامأ س 

هنأ كأم  انأ  هعم  لس   " هلإ هو  نأ  ل 
هقسأو داعلا  لخد  ح  اب ." ی  ال  قف  ه  لقس ،

هفن م ناغ  هف  لای  ل  .لا  ةضرأ  ىلع  نالجلا 
خ هعم ، تأس   " .لا ةداسو م  هناحا ك  

داعلا عفر  ادفنا  ح  مأ ." م  ةلع  ىلع  ل  قو 
لب ةل  ةداح  ةفب  ةم  ةمألا  ه  ام  جخأو  هع 
هفك ىلإ  هسأر  سأو  هف "  " ةقا م  هل  ىقت  ام  لك  اهف 

ن نأ  ال   ایاغم  اراح  ءاقللا  خأ  .تص  نود  ىو 
انأ اذال  ". " نالا اه  رداغس   " .اهك عضو  يف  راح  هلع 

ءيش ، لك  ترأس  نآلا  هی  ال  ". " نالا اه  يف  الصأ 
نام كاه  ع  ل  جخأ  یأ  ىلإ  ". " جولا ىلع  فات  نأ 

انأو للا  رداغت  نأ  كی  ایل  قو  ال  ". " ...س هلإ  جخأ 
یأر له  ". " ءيش لك  ترأس  داللا  رداغت  نأ  كرأ  اأ 
ـ بأ فك  ". " داللا رداغت  نأ  لع  اشر  لجأ  م  " "؟ اشر

". " ."؟ يمأو
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داع .همامأ  حولا  حلا  هراخ  ىلع  اقفام  هسأر  ه 
يف ناغ  هف  ن  .ءاقللا  ناغ  هف  ىهنأ  نأ  ع  قعلا 
ىلع فاو  داعلا  نأ  هف  لا ، ةقاف  ناك ی  .هع 
."؟ هنلحس یأ  ىلإ  ". " ءيش لك  هل  ترأس  اح   " یام
ث تدرأ ." اذإ  هعات  نأ  عتو  لقت ، ال  لذ  بس  "
اذإ  " .اهلع ه  يلا  غ  خأ  ةرص  ری  ك  فدرأ 

". هعاسأس ءيش  جاحا أ 

اه اهب  ت  ام  لك  نأ  قعلا  هذ  اقف  نأ  لقو 
الاس م ج  نأ  هل  تدرأ  اذإ   " .اهب اس  ىقی  نأ   

اهب ال ّم  ةمزأ  هل م  وی ك  قعلا  هح  ام  اه ."
.اح  " .اهلخد لق  ناك  اك  اهم  ج  ةمزأ ل  هلخدأ  ك 

.ال مألا  قغ  ل  نآلا ، ل  ال  ". " هلهأ أ  له 
نأ ت لع  لو  سأ  ال  " ."؟ هتراز عسأ  له  ". " كعأ

". يعم

يع ا  ف  .ةناث  ضرألا  شفا  هنانز ، ىلإ  هوداعأ 
؟ لذ ىلع  ةعلا  ههب  ناغ  هف  فاو  اذال  هلحت ، عضم 

اءض عای  ناك  .هماأ  لجأ  یص  هل  نأ  ال  
ىلع عو  اللق  جوای  فقلا ، ىلإ  ةنانلا  ةك  للی م 
ةئاد م يف  نع  هم "  " ةعرألا ناك  .ةنانلا  ةضرأ 
ل هلو  هم  بق  نأ  هحأ  لواح  .ةللا  هش  ةنانلا 
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نقلی ك یلا  هئالمز  ةئاد  ىلإ  هم  داعف  لذ  لف 
ل هعو ، ه  ع  ناك  .ةش  ل  يف  نل 

ع اعفای  وأ  هفنأ  ا  نأ  كالا  ءاله  نامإ 
بی هلم  ةع  س  ال  .س  نود  ةللا  هح 
هو ل .هب  هنلعف  ام  هع  نورقو  هرمأ  هل  نوخآلا 

ةلوام لك  يف  لفلا  رعلا  هلق  هلم  جاع  م  كأ 
.هناك عافد ع 

خآلاو زالا ، قعلل  اهحأ  ل  ب  لضاف  ناك 
هل اك  ائاع  ال  ل  ناغ  هف  هل  ام  .ناغ  هفل 
هو ع  لو  هققش ، ع  هداعإ  غی  لا  قعلا 

هداعإ ع ل  هف  ناغ  هف  امأ  ةللل ، يفلا  ىعلا 
ح عفاب  لذ  لعف  هو  قعلا ، ةققش  ع  لو  داللا 
ناغ هف  ح  غرو  .زالا  قعلا  ءاعل  قن  ه  يققح 

.ههات هاتا  لا  لعفلا  يف  ناوای  اهنأ  الإ  قعلا  ءاعو 
.هم اصالخ  هف  قعلاو ی  هل ، اصالخ  هف  ناغ ی  هف 

ال راخا ، لل  هفن  باصأ  هافق ك  ىلع  اقلم 
، اش فی  وأ  اش  لق  نأ  الو  ءيش ، عم  لعافی  نأ  ی 

لجلا يعب  قالا  لعفلا  اه  ف  نأ  .هف  نأ  لواو 
فی فك  هف  نأ  ع  لو  .ةدارإلا  بلم  لقاعلا 
تاذ ىلإ  دی  راق  يف  غلا  وعلاو  لا  یلا 
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يلا االا  فلخا  اهم  ائاهن  هلع  ءاقلا  ىلإ  ةلا ،
اع افقم  نأ ی  هراق ، ل  نأ  هلع  .اهم  لك  اهل 

.قعلا ءاع  وأ  ناغ  هف  ةم  ع 

ىلعأ خ  هو  هلإ  هم "  " ةعرألا عه  فلا  يف 
". ال ال ال ال  " هتص

ةللا نلب  هافش  ناك  ةللم ، ةق  ههجو  هحأ  حم 
، اهم ارداغت  نأ  نادات  هاعو  .تلا  يف  اقراغ  ههجوو 

.مك همق  ىح  هسأر  فتی م  ناك 

ال  " .ىلوألا هتراز  م  عسأ  ع  الإ  ناغ  هف  َی  ل 
لا حلا  للا  اه  اج ، يعسا  ". " داللا رداغأ  نأ  رأ 
لعو بعت ، اأ  يه  كحو ، بعت  نأ ال  نآلا ، هلت 
كت ل  ". " لاو كتأ  نأ  عسأ  ال  ". " لل  رداغت  نأ 

". دعت نأ  كعأ  دعس ، .احأ 

نأ   " .هقص عو  ق  نأ  همامأ س  ل  
باصأ ار  ةله ، تمأ  ل  ". " ءب تت  نإ  .اج  لكأت 

". اعص وف  تلا  امأ  نلا 
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، ءاهلا ىلإ  ةعاش  اهت  نأ  اشر  ترق  ح 
داعلا هف  شاع  لا  نالا  عم  خأ  ءاقلب  غت  ناك 
.خأ ةم  هلإ  ةدعلا  ارو ل ی م  بألا  ىلإ  هرداغسو 

ىلع اهب  حت  ناك  هفغ  يف  داعلا  ةلاو  عم  لخا  ح 
هنأ فعأو  .يح  ه  .عن   " .ئالا ىلإ  ةلا  دعلا  ةلآ 
ىلع اشر  دت  ل  یأ ه "؟ لع  ققش  له  ". " دعسو  
مألا ل ت  هلع ." جو أل  هنأ   فعأ   " اهلاس
ةرقلا قفت  تداك  المأ  اهلإ  عل  تءاج  اهنأ  عقت  اهقل ،

، ماأ لالخ  اه  نس  " ."؟ ه یأ   " .ه كامإلا  ىلع 
ال " ."؟ بام له ه  اذام ، لو   " ث ص لو ." هسو 
هه اهب  امو  ". " داللا جراخ  فا  نأ  هلو ی  اام  ل 

" اه هل  ءيش  ال  قأ  ...ءيشال  ". " اهجراخ فال  داللا 
". هرمأ يهی  يتأس ح  كألا  " ."؟ هارأل يتأس  لهو 

اه تأ  اهنأ  لعت  اشر  ناك  ةرداغم  هتلاو  قناع  ح 
اهنأو ةخألا  ةلل  هت  اهنأ  حأ  قاعلا ، اهل  لا 
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هفغ ةئار  ةصالا ، هءاشأو  هنام  عدت  ه ، هعدت 
ىلع ةاقللا  هالم  ةئار  هاللا ، زت  هش  يف  ةقنالا 
اك اهتل  قلا  يف م  ام  ل  يلا ل  هقاروأ  لا ،

سالا ةشأ  ةعمو  ةغلا  للا  ةلآ  ، 
حو ةدرالا ، هتداسو  بقلا م  ةغص  ةلوا  ىلع  ةثالا 

هنأ ل ی م ن  خ  اهفلخ ؛ بالا  زعلا  قلغأ 
رداغ نأ  .هلعف  نأ  هلع  ناكام  لعف  قل  .ةناث  بالا  اه  حف 
يلا ةحالا  يف  قات  اعمد  ی  نأ  نود   

.يف ا  ناَّلا  ناه  ها  قل  هءارو ، اهفلس 

ل مألا  لو  هلعف  ا  اهمأ  ل  لا  ىلإ  تداع 
ىلإ رمألا  ةداعإل  لس  م  كاه  ع  ل  ءي ، لعت 
اهلو .اهم  أت  ل  يلا  ةقلا  وأ  اهم  تأب  يلا  ةقلا 

لك ع  العف  هع  لس  له   " اماغ الاس  اهبا  لأس 
ىلت ل  اهنأ  اهتراق  يف  فعت  ناك  ةافلا  ت  ل  اه "؟

الأ اهم  لت  لو  اهلأت  ال  اهمأ  نأ  اأ  فعتو  هع 
ناك ة ، اهمأ  حاو  اهنام  هن م  .هع  ىلت 

.ةداع اهحات  يلا  ةئالا  نود  ةلا  هه 

ةنانلا ةواز  يف  الا  ع  هم "  " ةعرألا حأ  ناك 
ت م  ةقاس  تاجو  م  ه  فحا  لا  لا  جو 

ىلع اقلم  داعلا  يق  اب  اهب ، هفلی  يلا  شاقلا  ةعق 
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ی ناك  ام  اذإ  هم "  " هل راشأ  .هن  هع  ك  هه 
هو عب  الا  ىلإ  راشأ  هلو  لا  م  ةعق  وأ  ااش 

هام ت  نغ  هم "  " ةعرألا أب  .لل  ال  هسأر 
هف كح  هفع  لا  للا  لو  لا  اهم  هف  ةغأ ل 

تاههلاو قلا  ءادألا غ  ةق  ىلع  ةمابالا  ه  ام 
حاف .هلع  عص  يلا  تاللل  الب  اهوراخا  يلا 

ناك اقاس  افقم  ل  هع  غأف  ةلا  الا  ةئار 
ةماغم هث ع  ناغ  هفو  ىهقلا ، يف  الا  هف  ب 

.اهل ةاهن  رص ال  ىعاتو  هلاو  لم  يف  خآ  افقمو  ام 
الا هم "  " هل ّص  .ابأ  رت  ل  اهنأ  قع  رص 
لفأ لاح  يف  های  نأ  عس  هنأ  ه  هع ك  يف  نو 

هقافر ح ىلإ  داع  باو ث  هماهبإ  هل  عفر  .هلع  ناك  ام 
.هعم ةنانلا  لخد  ىلوألا م  ةلل  هلج  يف  داعلا  لعا 

ىلإ اوداع  ث  لا  عقو  الا  هم "  " ةعرألا قا 
.ةقالا ههه 

لو ةنم  ال  لا  حأ  لخد  ءالا ، يف 
هحا لا  ناغ  هف  ل  ةراز  يف  هعم  هی  نأ  هم 

.اهعم حأ  ةفغ ال  يف  الجو 

ةلك ناغ  هف  ل   داعإ "؟ س  یأ  ىلإ  "
ةرا داعلا  با  عت ." لو  فاس  نأ  ". " داعإ "
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نأ رأ  انأ  .هی  ال  ". " اهئاسأ ءاشألا  يّسأ  انأ   " ةسو
ـ بعلا للا  يه  " "؟ ارس اذالو  .ارس  " " ارل فات 
ل " ."؟ كاه لعفأ  اذامو  ". " فس ةب  لق  لا  حلا 

تو ةقب  السرأ  هلا  ". " ءيش لك  لعفأس  انأ  اش  لعفت 
ةلللا هخأس  ". " يلهأ رأ  نأ  رأ  ". " لخد ىلع  ةقفالا 
لق فاسأ  نأ   ". " نأو ". " رالا يف  كوی  نأ 

". ثس لام  فعأ  كاه ال  كنأسو 

ةق اضغ م  كأ  اماغو ، اعم  اب  ءيش  لك 
.ههتو هزاحا 
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عساتلا لصفلا 

بقاوعلا ةبوسحم  ریغ  ةيادب 
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ب ةجعلا  عرالا  عرت  فاعسإلا  ةراس  ناك 
ثت نأ  نود  ةلولا  مأ  زاهل  يلخالا  لاو  ىفلا 
ئالا ىلع  ل   .ةداع  اهت  ناك  ةك  ةض 

یم م اهاقلت م  يلا  تالعلا  هفی س  نأ  سآلا 
.قف اهفت  هلع  لو  للق  لللا  فم  ع  فاعسإلا 
لاو يلا  فعلا  ه  ل  اذال  ىح  لءای  لو 
مو  رالا  ـ   بعك هلإ  جا  ام  ةداع 

.ةفعلا تالالا  عم  لماعلا 

ناك احدم ، لللا  ةعالا م  لت  يف  عرالا  ل  
م فاعسإلا  ةرا  بقاف  هیاهن  عسألا ال  ماأ  م  امی 

ةالا اعام  عباو  یلا  بانأ  نا  یلا ، لخلا 
هحأ اهقفار  يلا  ةعلا  ةرالل  يف  ا  اهع  ع 
مألا ل   .ىلا  مامأ  فقت  ىح  ماقألا  ىلع  اس 
.لذ هاش  امو  ةرأو  ةلاقن  وأ  ةلوأ  تافاعسإ  ىلإ  جا 
ةرالا يف  ىقی  نأ  ئالا  ةنم م  ال  يش  ل 
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.لذ هم  ل  ىح  كی  الأو 

ل هم ."  " ةعرألاو داعلا  ةنانز  ىلإ  يلا  لخد 
ه لخد  .ناغ  هف  اهت  يلا  هقح  خأ  نأ  داعلا  م 

لغو ةفن  الم  تی  نأ  هم  لو  غص  م 
ةلللا ه نأ  فعل  قراخ  ءال  ةجا  داعلا  .اج ل  

قلا قلا  اه  راخا  هف س  هلو ل  جافإلا  عم 
ام كأ  لللا  ةلا  لاجر  ع  اذال  .جافإلا  ةلعل 

.اهنهجای يلا  تااعلا  هقعت 

نللا حتاف  اق  لو  ةع ، هلاغا  داعلا  ىهنأ 
نأو هقح  لح  نللا ث  دسأ  ءاحو  قرزأ  لاو ج 
ىلإ نالا  لقلا  لا  ءاه  اهلإ م  جس  يلا  لا 

ةلا ءاه  اهراس م  يلا  لا  ففلا غ  ةلا  ءاه 
.لقلا لا  ءاه  ىلإ  ففلا 

أر .اهعقی  لو  داعلا  اهلع  ةهج ال  ىلإ  لجلا  هداقا 
ةالاو رلا  ی  يلخالا  ىلا  جراخ  ىلوألا  ةلل  هفن 

ةرا ث  نأ  نود  جافإلا  ةل  لت  نأ  عقتو  ع  م 
ىلل يئلا  لخلا  مامأ  ةشام  ةفقلا  فاعسإلا 

هنأو ةق  هعارب  لا   لجلا  يع  ىلإ  .يلخالا ن 
لا هت  لا  لألا  ع  ل  .حاو  ف  م  هعرا 
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هقاس هتل ، لجلا  ث  .للا ل  هعاس  ىلع  ةلغلا 
اهفج ىلإ  ع  نأ  هم  لو  فاعسإلا  ةراس  با  ىح 
.داعلا لاق  یأ "؟ ىلإ   " .ل خأ  يسك  الإ م  يلالا 
تاعلا ىلع  همق  عل  هعاس  م  هعفر  لجلا  ل 

لغأ .ةرالا  فج  يف  هفلخ  هق  يقلو  ةرالل  ةغلا 
ةق ىلإ  هذو  فاعسإلا ، ةرال  يفللا  بالا  يفرد 
هلأس یأ "؟ ىلإ   " .بالا لغأو  ئالا  راج  ىلإ  ر  ةرالا ،
همامأ يلا  فللا  عضو  رالا ."  " .ةتم ةع  ئالا 

ه ماق  ل  عاص  ح م  فللا ك  ىلإ  هسأر  داعأو 
رمألا نأ  ل  للق  لق  ه  لتا  لا  هس  ةان ع 

.اهل اك ه م  ت 

ةلا يف  لالا  ه  او  فاعسإلا  ةراس  ت 
قب ةلحلا  زانإ  هت  لو  اهتفاص  لت  ل  ةقالا 
لا ئالا  ىلع  دی  هو  يلا  لاق  قو " ایل   " .ق
ةققد لقأ م ع  ع  .ع  نأ  هم  ناك ی  نإ  هلأ 
لا يلا  َّلأ  .رالا  ةاب  ىلع  فقت  ةرالا  ناك 

هنا لجلا  ىلإ  فلا  لا  ئالا  هجب  ةالا  س 
ىلإ ههب  ينلا  يلا  م  .فقلا  حش  هلأ  ك 
فت فت  ت   " اللق فناو  اهف  ن  لا  ةالا  سراح 
هتس م  كأی  ك  تم  ةللا  اعم  لفت " لفت 

.اهلع هفخ ال  ىلع 
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ا م  یلا  اهجالم  اعفار  هب  ةالا  حف 
يلا ةرالا  مامأ  لا  ةساف  اهرل  ىلعألا  ىلإ  ضرألا 
نود با  لا  ينلا  يلل  هی  اعفار  اهلالخ ، تم م 
ج ةراس  اهقت  اهق  ةرالا  لكأ  .خآلا  های  نأ 
هی ل  .ةفقلا  ةئالا  ىح  ءادسو  ءافص  تاع 
لا بالا  اهلفسأو ، ةئالا ، لح  نی  یلا  لاعلا 
يلا ةئالا  ةاب  ىلإ  هقفای  نأ  هم  لو  يلا  هدق  ف 

ينلا يلا  لس  .ع  اهلإ  دعلل  اهبار  ةعد  ی  ل 
هل نأ  هم  لو  رالل  هل  لا  يلا  فلغلا 
نأ نود  ةئالا  رداغو  مد  رام  هلصو  ح  كالل 
هل راشأ  ىح  افقاو  سا  لا  داعلا  يع  يف  ی 

م غ  هنأ  وی  يسك  ىلع  ل  نأ  فلا 
اهقت هم  تءاج  لا  لا  فاعسإلا  ةراس  تداع  .حأل 
رالا ضرأ  ىلإ  ی  داعلا  يقو  اهتاذ ، لا  ةراس 

ةفالا ه  حت  لا  للا  الماك  او  ام 
.ةغلا

يلا ت همه  غافلا  يف  ي  هع ك  غأ 
نأ اهل  يلا   مهلا  لك  .هحور  غاف  يف  ةفالا  اهناغأ 

هلا لحلا  اه  مامأ  لءات  اهاس  ةواق م  كأ  نت 
حو عس  عادو  نود  هلاو  قاف  ناك  اف  .هو  ع 

الأ هح  هجو  باغ  ناك  ارو  هغت ، ةفهل  اهلع  فف 
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هلاع لك  م  هعالقا  لو  لجلا ، هل   اققح 
.غلا مالآلا  هساحإ  ىح  لت  ةلاح  لهلا  ىلإ 
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حف هتالاح  جما  یلا  اهباب  ةئالا  علقأ 
لق اهوداعا م  ةحا  ةقلا  ةعلا  حف  وأ  هنالل  ةدعلا 

للا هكاش  يق ه ی م  .ىلوألا  ةلل  اهنع  وأ 
يف .امات  شالت  ىح  اك  عت  تأب  يلا  ضرألا  ىلإ 

ءلا يقلی  نأ  هعاسا  ناك  نانإلا ل  ىی  ههك  ةلاح 
يه الاف  .لعلا  اه  م  ةكالا  ع  هغامد  يف  لولا 
ىلع ةرقلا  ل  ل  ةناث ، ةدالو  ةیج ، لف  ةیج  ةاب 
م ل  .ءيش  لك  لا   نالا  يققلا ، نالا 
ءيش هلخاد  يف  علا ، يققح  ساحإ  نود  ءام  فّلا 
ار هج ، ءج م  يف أ  د  نأ  ع  لو  ق  ام 

بی هحأو  لهم  ىلع  ءالا  بش  .ایت  هج  يف  ل 
عجرأف ءاهلا  ه  قاض  ىح  هئر  يف  اهل  بقث ال ح  م 

.هم لا ت  لل  لساو  ءارلل  هسأر 

، ضرألا تالعلا  ماترا  ةل  عم  اللق  هج  َّها 
ام مألا  هل  يع  هلح ل   يلا  ضرألا  ىلإ  ةناث  ن 
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هم ل  ةرالا  فقت  ح  .بالا  م  هال  هع 
يق .اعج  بالا  لی  ىح  هنام  يف  ىقی  نأ  فلا 
وأ بالا  هم  بق  ةئالا  فج  يف  احو  .دی  اكاس ل 

لو يلا  فلغلا  هل  اهب ، ل  لف   هعام 
ةلحلا ةاب  يف  هلخد  لا  بالا  ناك  ةئالا ، رداغ  نأ  هم 

ىلإ .ةل ن  هل  با   خآ  اهیاهن ه  يف  هرداغو 
.یأ ىلإ  لع  نأ  نود  هق  لكأ  اللق ث  فللا 

يف هدف ، لا  جراخ  ىلوألا  هلحر  لت  ناك 
بلا وأ  لالا  ىلإ  دولا  ع  ناك  ةقالا  تالا 

لك يف  دع  ناك  قف  اهمع  م  ةدعلا  يف  ف  ل  هلو 
ةدعلا .فلا  يف  ال  ةدعلا  يف  نآلا  ف  هو  ةم ،

ع لمألا  هل م  ىقت  اذإ  ةللا  هش  وأ  ةللا 
.لمأ

يلا ماقألا  يف  ی  عماللا  اللا  ىلع  هاخ   
فقی نأ  ف  يف ی ، يلا  هفلمو  هقح ب  ل  ت ،
.ام ن  نأ  لا   ام  .اهم  ل   هام ، أقل 

نأ لفألا  ةالا م  يف  لمألا  عقی  .سأ ح  ال  هتم ،
للا غص   لق  لا  نأ  ىی ل  .ةالا  يهت 

ىی .هع  علا  يف  دادی  هقلق  لو  هم ، جولا  يف  هم 
مقلا ا  يف  للا  راك  ا  اجاعزإ  لا  ناك  ل 
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.سألا يف  سألا ، يف  سألا ، يف  هلو 

ناك نإ  رعلا ی ل  جاح  بق م  هو  فلی 
". خألا م  " ةك ةتب  اض  هم  بقا  .هی  ناغ  هف 

أسأ .ال  مأ  اح  اه  ناك  اذإ  فع  ال  يعم ." لاعت  ". " عن "
لأس یأ "؟ ىلإ   " .ةسلا لت  نأ  ال   يلا  رمألا 

هو ال ال " " ـ باجأو ب فئاخ "؟  " ههجب با  لا  الا 
يف نأ  يخأ  فت  ال   " .هلاب للی  يك ال  هفن  لای  دا 
ىلإ نآلا  هنإ  .اللق  هل  لذ  ناك  سألا ." ارس  ةاح 
يف ههل  لذ  ل   .هلح  نام  لك  يف  ئلا  رص 

ارو ل للا  نالا  ئالا  هجات  عی  ار  .ءيش 
ام لك  .اهفع  ال  باسأل  ارو  ىعلا  ههأ  مداقلا 

و ناغ  هف  نأو  ناغ  هف  و  ج  نأ  نآلا  ههی 
.لیب

داعلا هلس  تازالا ، يفم  حأل  الا  ه  راس 
ه لا  الا  ىلإ  فلا  ن  .الماك  يلا  فلغلا 

ةلا فلا  ةقثو  جخأ  هلع ." اقفتا  ام  ه   " لق هنأو  هسأر 
" ا ذعأ   " لق هعس  داعلا  نأو  اهفت  اهلق ، اهف ، ن 

ىلإ اهی  نأ  اهم  لو  ةقثلا  .اهم خ  ةق  ةلك  وأ 
لجلا مألا ، اذال   " الا هلأس  .رالا  يف  مألا  م 
". فعت نأو  ماوألا  يه  هه   " الئاق رعا  هل  .ایا 

239

www.jadidpdf.com



ل عن  لاقف  اه  ناغ  هف  ناك  نإ  الا  داعلا  لأس 
، مألا الخد م  .جرالا  يف  انو  لخلا  هل  ا 

ينم لجر  هناو  ينم  لجر  لا  ىلإ  ل  لا  ناك 
لصافت لق أ  هراش  م م  لو  خآ ع 

مالس ىلع  الو  الا  ةت  ىلع  دی  ل  .خأ  ةج 
لعف ل   " داعلا ىلإ  ناك ی  اه "؟ لعف  اذام  .عن   " .داعلا

قاروألا م لساو  لاق  لهأ " ". " لا مداق م  اه  .اش 
فلا و  ةقثو  يف  ی  خأ  ةم  .الا 

، انع ئجال  .اه  ام   " .و رالا  وذ  لجلا  هلماو 
ل فن "؟ لخ  له   " داعلا ىلإ  فلا  ث  اقی ." ام  اه 

هناهأ لجر  غلا ع  ةناهإ  عفت  نأ  اهنامإ  تالك  .دی ال 
.هلهأ

ههجو غت  .هابأ  هعا  لفك  اب  هتع ، خا 
هو ةناهإ  وأ  هناهإ  يف  ءاسالا  لجلا ع  ف  نأ  ىتو 

هم ةراعلا  جخ  اه  سألا ." ارس  فض ع  انأ   " .ه
رات فك  فع  لا  الا  عم  باس  راح  افم م 
كتو فلغلا  ىلإ  ةقثلا  داعأ  حأ ، حأ ،  " .اه رمألا 
هنا اهخو   هلق  اهلع  لع  هجراخ ، لحلا  ةقرو 
ىلإ هخ   " .رالا ذ  لجلا  ىلإ  فلغلاو  يه  اهلسو 
اذالو  " عفلا سإ  ع  هو  الا  عص  و  عفلا ."

" ءاجإلا متو  اض  نأو  ءاجإ  اه  ". " هضأ انأ  عفلا ؟
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لد اه  .افخ  اعر ، ام ، اعف  ةلك  فلخ  نأ  داعلا  هف 
م هلت  ماأ  ةثالث  ع   " .اهعاس ع  الا  حمالم 

بالا نأ  هل  لق   " رالا ذ  لجلا  ىلإ  فلا  ث  عفلا "
نإ داعلا  هف  ع  ل  اش ." يیاحو  سألا  ارس  ةا 
الو اه  اهاعم  لت  تاللا  عت  .اق ل  مأ  اح  لذ  ناك 

بالا اه  هع  ع  ام  هو  قف  اهلوأت  انو  اهاعم  ص 
داعلا هفع  ناع ال  لصافت  نالجلا ع  ثت  .غلا 

.ماأ ةثالث  ع  هلإ  يتأ  نأ  عو  نأ  ع  الا  رداغو 

بالا ىلع  ا  اهد  ناك  قف  ماأ  ةثالث  .ماأ  ةثالث 
، عفلا لش  عفلا ، ىعم  ةقم ع  تاهب  عفلا  لخد  لا 

هتاعل عزی  ناك  اض  هلقسا  .عفلا  ةعل  عفلا ، نارج 
هنأ ت داعلا س  فع  ةغص ال  ةعم  ىلع  انام 

ذ لجلا  حمالم  ىلإ  بقأ  لاجر  هفلخ  .عم  قت 
ةعل الا  فل  الك  .الشو  ةفالص  اللق  هنود  وأ  رالا 
يلا ةعلا  ىلع  الغلا  لاجلا  فكأ  لف  هسأب  أموأ  ام 

.ةالا فكألا  جو  تاللا  ران  ةعتم ب  فقت 

لا لا  وا  غص  .نذإ ج  عفلا  ه  اه 
اهلإ ارق  هع  لا  اه  ناك  نإ  هف  .كاه ل   هت 
راج ىلإ  افقاو  يق  .ةشام  هاع  عو  هفقا ه  العف  وأ 

ئالا لفح  يهی  الا  نای  هصا  لا  لجلا 
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هو داعلا  نذأ  يف  وت  يلا  تاعفلا  ناجهم  و 
ع هلفو  ةنالا  هنذأ  ةل  س  خآ  افك  نأ  لی 

.س نود  نلاك  هلع   ارو  تاصألا  ءاه 

فقالا صاشألا  ع  اهف  راهنإ  ةعاس  فن  تم 
يلا ةرلاو  لعفلا  الا  نهجای  هو  ةهلا  ة 
.حی لف  ی  نأ  لوا  هو  للا  لجلا  اهل  هفلخ 

ىلع وی  نأ  ىلع  ةك  تام  هعم  لواح  رلا  نأ  عقت 
ىلع لت  ةر ال  هم س  ج  لو  ملاو  للا  ههجو 
هلخد لا  لا  يف  نام ، لك  يف  اه  هنأ  س  ءيش 
يلا الا  ةفغو  لا  ـ  لا لاقسالا  مو 

لك عم  .ةَّعلاو  ةِّعلا  داجألا  ةئارو  تاصألا  جت 
هم ل  های ، نأ  دی  هم ال  ىلع  هع  غ  ةعفص 

، اهل قلخ  يلا  اهفو  ع  نذألا  لف  يلا  ةعفلا 
هلاقعو هغاشو  هلاو  ءا  حاأ  يلا  ةعفلا  اهلو 
عفص امأ  نأ  ىح ل  ابأ  اهس  يلا  ةعفلا  هسأر ، ع 

.اهبا

اوع نأ  هتص  ّح  نأ  ع  لعفلا  الا  ل 
الغلا لاجلا  خ  هو  اهزاحا  نام  ىلإ  ةعلا 
ةقعل ةجا  داعلا  ل   بالود ." هل  العإ  للق  ع  "

ىلإ ةهن  يف  هجاخإ  بالولا ه ل  اه  نأ  فعل  ةئرا 
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هع اك  راإلا  وأ  بالولا  ةقالع  ل   هلو  هلا 
.الا اهلاق  يلا  ةللا  هلب  يف  نرلا 

ع .اس ل  الا  ىلإ  رالا  وذ  لجلا  ثت 
ام  " .بق نأ  داعلا  ىلإ  راشأ  الا  لو  نالق  ام  هف 

.لعأ ل  " " لا يف  لعت  ك  اذام  " " م " "؟ سا
نآلا لق  ". " نآلا لق  ". " عن نآلا  ". " نوب نأ  " " یج جخ 

ةصت لو  ایل  فض  نأ  نآلا  هلا  هی  " ." ال  ال
هی ع  نأ  دی  ناك  حاترإلا ، ءي م  حأ  لعلا ." م 

همق ىلع  الا  فقو  اش ."  " .اهل ىلا  هنذأ  ىلع 
وذ لجلا  هف  لكأ " اذام ؟ اش   " .داعلا هش  انأك 
اه ةعو  س " لق   " داعلا نذأ  يف  ةع  رالا 
وذ لجلاو  الا  با  س ." اش   " ئجافلا علا 

فلل هلس   " .هل ءاضرإ  دی ل ی  داعلا  ناو  رالا 
هم الخد  لا  بالا  رالا م  وذ  لجلا  هجخأ  مأ ."
یأ ىلإ  داعلا  فع  هم ل  يف  افلخ  اا  الا  لخدو 

.ع اف  الإ  يف 

هل سر  لا  مأ "  " فلا لاقسالا  فم  خص 
ر لخی  هو  هه  عم  ةع  قات  ةرص  داعلا 
هخ  " .قف هل  ع  باغ  لا  علا  هل  جو  عفتم 
ّه ةلاخ ." س  عن  " "؟ لك لأ  ةلاخ  .حاو  قر  ىلإ 
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داعلا دف  اش  ی  ناك  نإ  هلأسو  داعلا  عدی  نأ  لجلا 
لجلا با  س ."  " ةلا ةللا  اهعتأ  ةعو  اش " "

لعت حأ ،  " .ههجو دوح  نازوای  هراش  لعج  ةمابا 
مأ لأ  هو  ةغص  ةنانز  داعلا  لخل  جخو  ةع ."

، اش نلعف  یلا ال  نام  اه  " "؟ لعف اذام  اه ؟ انأ  اذال  "
هلا خآ ." نام  يف أ  الو  اه  اودع  اش ل  نلعف  یلا 

اك ماأ  ةثالث  يف  يهی  نأو  ءاجإلا  اه  داعلا  ل  نأ 
كأ م لس  لالا  ملا  نأ  العف ه  هعقی  ام  .اوعو 

ةنانلا ناك  .اهع  لو  هماأ  ع  لا ل  قلا  هع 
هات ناوألا  هه  .كاه  هنانز  ىلإ ح ك  هت  ةدفم 

ىلع هج  هو   .ف  .اهناس  ةفالصو  اهنس  يف 
يلا ةنالا  ةهافب  نأ   نود  يسالا  ةضرألا  ال 
هعم هل  لا  لا  اه  .اللا  ع  لا  اه  لفت 

هن ار  هرداغو ، هاص  قف  نأ  نود  ةلالا  هتااع  يف 
ف ع  ل  تارقو  اهفع  ءاجأ  قف  ارو  راهی  اناحأ ،

بقألا هج  .هل  هقاص  ىلع  افام  لاز  ام  هلو  اهف ،
ام ةل  قف  لا  هج  .ناغ  هف  ع  لاعلا  اه  لك  هلإ م 
ئاز ع لج  ءيشال س  ىلإ  لل  داجألا  هلع  فراعت 
هبا لا  هعت  دل  ضرألا  ىلع  هع  اغر  يتی  ةجالا 

ع هحور  يف  ثات  يلا  بقلا  ماهالا  هحال  ارات 
.اهقتر يف  لا  لف 
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هش هقی  داو  خألا  فلا  يف  اللق  مان 
ةفغلا ةرداغم  ع  ع  لاو  ةفغلا ، غاف  يف  عالا 

ةغص ةقا  لغم  بالا  يف  حلا  كالاف  امات ، ةقلغلا 
ةحو ناك  .بالا  حافم  لع  لا  اهحاف  نالا  ی 

ةعرألا ةنانف  .كاه  هتحو  ع  ىلع  اه  ةعس  غ 
يلاو ت عفلا  اه  زانز  كألا م  اناح  كأ  هم " "

اك ل  مألا  ل  .هف  هغ  اغفأ  ار  بعم  ءاغ 
ةلماك ح ةعالا  هتفغ  زوات  لو  ال  هف ل ی  خ 

.اااااااااااااااااال .لللا  ك  عّق  خاص  ىلع  همن  م  ف 
زالا قعلا  ی  هو  هتص  لذ  ناك  .ةجهمو  ةل 

ناغ هف  ةقش  يف  ههاد  لا  ملا  يف  هققش  ىلع  ع 
، اقع فی  ناك  قافأ  .اهع ح  هعفد  نأ ی م  نود 
يف ل  ةقلعلا  ةءاضإلا  الع  لف  مات  مال  ه   

ئالا ىلإ  هسأر  سأو  هب  ههجو  حم  .ع  ةفغلا  فقس 
لمأ ل ك   " هب هت  نأ  ع  اع  هنأ ل  لا خ 

ف ل ناك  هلع ." يه  ام  ىلإ  رمألا  لصو  ال  ةعالا 
اه ىلإ  لالا  ه  لصو  ال  كاه  ىهناو  زالا  ىهنأ  هنأ 
ه تلا  ةالا  نل  یلا  .للاو  ةقلا  يف  للا 

ةالا ةالا  نل  یلا  امأ  اهع  ىلع  رجألا 
.قف اهنهف 

ماهوألا الم  قلا  ةل  رالل  ام  هسأر  يق 
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ةهالاو لا  الم  لمألاو  فلا  الم  ئاقلاو 
لل صلا  بالا  حف  حالا  يف  .ةآلاو  نلا  المو 

هلأس .ایت  فلا  وأ ع  ةحرالا  هقراف  لا  مأ  فلا 
هف فلا  هلأس  دقن "؟ عم   " عن لاقف  لكأ  نأ  ناك ی  نإ 
عم ام   " .ارالود خ  لواتو  هفم  حف  .عب  هسأر 
.اش ل هی ال  كحو  اناخد " ت   " .ال هسأر  ه  رس ."

رافإ لجلا  داع  .جخو  اعم " خس   " ةع در  لجلا 
.الماك غللا  فص  هنأ  داعلا  ىح   لج 

خو يلاقم  ب ، ح ، لفالف ، ناملا ، ةك ب 
ةجاجزو هناس  دع  داعلا  فع  لا ال  عفلا  يف  يماش 

اك بهم  وأ  درم  ناخد  ةلعو  ءام  ةجاجزو  تت  ع 
" كخ ةلف   " مأ دف  داعلا  لاق  ك "؟ اه   " .مأ لاق 

.ةرلا تاللا  يقا  هلل  هی  هل م  .لق  ام  يع  هو 
ةثاللا ماألل  لقألا  ىلع  اهجاس  هنأ  فع  .داعلا  اهخأ 

.ماأ ةثالث  العف  ناك  اذإ  ةمداقلا ،

يف  " .بال يغی  اك  لكأ  داعلا ال  نأ  مأ  حال 
ىح الو  ةعم  لكألا  ع  ل  اهم ، ل  " "؟ س مالا 

لو ثی  نأ  لواحو  ةض  ةقل  مأ  علب  ةروض ."
ىلإ ةجاجلا  عفر  ءالا  داعلا  هلوان  .هاع  ج  ع ،

ب هف ك  يف  ءالا  صو  هسأر  عضو  لعأو م  ىلعأ 
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داعلاو حفلا  هرصو  هقش  ىلع  ءالا  ثات  .لالش  م 
.همأ هلإ  لم  ناك  ال  هعم  عئاج  ك  لجلا  عای 

ام ال يف  لخت  قت ال  يغت  قف  لكأت  اه  لقأ  "ك 
يف حأ  " " اه ءيش  يع  ال  .ی " ام  داعلا  هف  ع ."
عش ح  مأ  هن  لذ ." م  كأت  جس  لالا  ملا 
ق هنأو  تلا  ةجاجز  فنو  ءالا  ةجاجز  فن  بشو 

.والا اهب 

". كی الا   " هلإ ةناث  داع  احاص  ةعسالا  يف 
يف هنانز  نأ  حال  .داعلا  هن  هم " فعس  " "؟ اذامو ی "
ح لا  راس  .ةحرالا  ةلل  لل  هی  ل  لا ، خآ 

ةغلا بالا  ةقلغم  اهعج  رالاو  لا  ىلع  زانلا 
نإ فع  هلإ ل  تردات  اتاصأ  هم ل  الإ  ةلاخ  اهنأ  عقتو 

مأ هلخی  .اههف ل  تاصأ ل  هرا ، وأ  ه  ىلع  ناك 
ناك .هنانب  ةنراقم  ةعساو  ةفغ  انو  الا  ةفغ  ىلإ 
هترع ال   رلا  راع  باش  .جعمو  فم  لا 
راإك هلش  ناو  همق  ىلإ  های  تش  لاوس ق  س 
یعت ةلفح  تأو  رالا  ىلإ  مأ  عم  فقو  .ةرالا 
جو نارلا  سإ  بالا  خاص  تی  .ةخاص 
خالا اه  عل  ىلا  هنذأ  ىلع  هی  داعلا  عضف  نالا 

وأ مأ  ماها  ل  لذ  ل   .اهماقا  م  غلا 
.هنأ عقناو  هتص  سو  ءاعإلا  بالا م  .الا خ 
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ىلإ خأو  ةم  مأ  ىلإ  .ناح ی  هرود ق  نأ  داعلا  عقت 
یلا لجلا  ءادأ  م  احاتمو  ام  اب  لا  الا 

ىح نأ   لفألا  هنأ م  .ىفلا ف  لج  ىلع  اوات 
هه يف  لو   هخاص  ل س  .نس ل  ام  ی 
ىلإ بالا  ال  نأ  لجلا  الا م  ل  .اش  ةلالا 
لا بالا  ناك  .هءارو  هلخی  نأ  مأ  ىلإ  راشأ  ث  هنانز 
داعلا فقوو  لج  .هم  ىلإ  اأ  ف  الا  هم  لخد 

ىلع ةاجإ  داعلا  فع  ال  عم "؟ مأ  فك   " .همامأ مأو 
هعم افع  ن  نأ  مأ  ىلع  ناك  له  .لا  لالا  اه 
اك ا  ن  نأ  هلع  نأ  مأ  هه ، ق  لو  ا  ناو 

". " ناح لت   " الا خصو  مأ  ىلإ  ن  .ه 
نافتت داعلا  يفش  هو ی  الا  ض  مأ  ."

.داعلا ىلع  ةمسم  علا  حمالم  قو  مأ  باو 
، لعلا ةصت م  لع  نأ   " .داعلا دی  لو  اه "؟ عترا  "

ش  " عب هسأر  داعلا  .ارافإ ه  ل  اوحأ  فت ." ال 
بل هخ  مأ  ا  فض  اه  لو ،  " داعلا سو  ًااش "

نام ىلإ  اعم  اجف  ه  فی  نأ  مأل  راشأ  الا ."
لو  نانإ   نأ  الا ." مأ  هل  ل  .غص 

الا ك بش  انأ ." ىح  حأ ، حی  اه ال  ئت ، الأ 
هخاصو بالا  خا  ج  هسأر  ناك  .ا  اتم  ب 

لعلا كالا  كتو  هنانز  ىلإ  مأ  هداعأ  .ىم  اف 
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.هال حت  ةهك ال  احفم 

لا مأ  ةم  هعقت  لا  كاُّلاو  القث ، ملا  ناك 
حفت زانز  تاصأ  هلإ  لخت  لا  يف  ةك  ىلإ  لت 

فكألا تصو  الغلا  لاجلا  ئاشو  ءالا  مالآ  تاخصو 
يف ناغ  هف  ةم   لوألو  .ةعلا  هجلاو  غاصألا  ىلع 
هنذأ عضو  يل ." فشأ  نال  كاه  تمأ  يت  ل   " .همأ
بت م  لذ  ع  لو  اهغضو  ضرألا  ىلع  ىلا 

خآ يه  هل  ترن  يلا  ةثاللا  هماأ  نأ  وی  .هلإ  تاصألا 
هع داع ح   ناغ ق  هف  ارو  .هتاح  يف  ماأ  ةثالث 

بال یعلا  ةلفح  ترت  ءالا  يف  .ه  لو  ةحرالا  م 
لع قو  فللا  ىلإ  لا  هی  م  اقلعم  ناك  .خآ 
هلع م ىغأ  الو  .لفسألل  هسأر  ىلف  فقلا  يف  ةب 
ع .خأ  ةم  ةعاس  فن  ع  هعفرو  هلنأ  بلا 
ىلإ الا  راشأ  یعلا  لفح  رح  م  اقت  عاس 

ع هنانز  ىلإ  هع  نأ  اه  يلا  نارلا  اع  مأ 
.ملا اه  ةنالا  ةلل  الا  اش  نأ 

عم رافإ  .نك  خك  ةرم  تم  ةثاللا  ماألا  ل 
فلخا ه لا  .ةئام  خأو  ةحاص  یعت  ةلفحو  مأ 

.یعلا ةقو  بَّعلا 
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ةفغ لخی  نأ  الا  هم  ل  لالا  ملا  يف 
ةفغلا س يف  .اهحل ل   اناك  .هم  فلخ  یعلا 
ااقو لا  تاكاهنال  اهنم  يلا  ةعلا  تالآلا 
اللا مالثأو  ئالا  ققش  يف  اهت  بعلا  تانأ  ص 

.خالاو ملا  هنل م  َّدسا  لا 

لع ءيش  نآلا ال  ىح  ملا ، جس  اج ! يعسا  "
ام می  يف  كارأ  نأ  ح  ءس  م  ح ، ح  م  اهو 

". یاهن اه  اناث  لعفو  الوأ  نال  اه ،

ناغ هف  ناك  خآلا  بالا  م  هم  الخد  ح 
.لا ل ت يف  هنای  ةم  لوأ  هلقسا  لا  الاو 
.العف اك  اهع  ىلإ  الوهی  نأ  جات  اهب  ةفالا 
.اقلی ال  يك  اع  اهعأ  نافی  اهو  اهعب  الإ 

.اههجو يف  ای  نأ  ات م  ةدالا  تالا  تأه  حو 
الو لت  ةلسأ ل  اهب  روت  يلا  ةهلا  تارالا  ناك 

قفا لا  مجلا  اه  الا  عق  .اهل  ةلم  تااجإ 
اهت نأ  نامإ   " .هقل داعلا  قاروأ  مقو  رالا  ةئاف 

اه  " .ج هی  هو  همامأ  ةقلا  ع  مأ  ناك  نآلا ."
لجك هفاص  داعلا  .احاض ل  لاق  كارأ " الأ  ىتأ  لقن 

أ لی  الأ  ةراشإ  هف  ىلع  هی  ع  خألاو  فع  حاص 
.اه ءيش 
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اع ع فقت  ءافص  ةجأ  ةراس  ىلإ  اعج  اورداغ 
عقلا يف  ناغ  هفو  داعلا  لج  .عفلل  ئلا  لخلا 

نأ هی  ناغ  هف  ناك  .ئالا  راج  ىلإ  الاو  يفللا 
."؟ يلهأ لتا  له   " هعاقف داعلا  هعقت  لا  لالا  هلأ 
يف هعدت  لأ  .ال   " ال ىح  نأ   هلإ  و  

ةحفلا ةفالل  هی  هسأر  ارات  داعلا  سو  رالا "؟
هجلا تازاهاو  عملاو  قعلا  لصافت  علا  ءاهلا  يفل 

هف هجو  ىلإ  ی  لو  ةلحلا  ل  لی  ل  .هتاشاعتراو 
.ناغ
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- 3 -

اهفع ال  ةقم  يف  ةغص  الف  مامأ  ةرالا  فقت 
ل نآلا  هعضو  يف  م  اهع ، لالل  اس  لو   داعلا 
رداغ .ال  ءاقلا  ىلع  هعت  يلا ال  داللا  لصافب  هی 
عادو ع  اهق  يف  تسا  اف  ةرالا  داعلاو  ناغ  هف 

الو نآلا  ىح  هسا  داعلا  فع  لا ل  الا  عم  عس 
.لت عت  ةكال ل  هسا  ةفاضإ  ةغر   

"؟ لذ لك  ناك ت  له  عت ، اك  عت ، "

". ع عتأ  لو  لذ ، كأ م  "ت 

" ـ غو نم ، نأ  "

اعم ءاهلا  ناك  ةلا ، ىلع  هلا  هج  داعلا  ىقلأ 
ىلع هع  غأ  .ةفالا  ش   ةئاب  الم 
.لألا هم  اه  نأ  ةدم  ةرل  ل  یلا ، ءيشال 

اك خ داعلا  .اماع ل ی  جخو ل  ناغ  هف  هت 
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ىسأ ل  اعجو ، لو  اعت ، نآلا  هناع  ام  ل  .هحاص 
نآلا هناع  ام  امن ، الو  اقح  ل  اعاض ، وأ  ةغ  لو 

.الإ اقف ل 

نأ فعأ   " .هع حف  لو  داعلا  دی  ل  لكأس "؟ له  "
ىلع ةج  شف  ناغ  هف  ناك  ْلك ." لاعت  ائان ، ل 

" يل فن  ال   " .اهقف لكألا  عو  ةعلا ، ةلالا  ةلوا 
.لعت  " .دی لو  لكأت ." نأ    " .هع حف  نأ  نود  لاق 
تت نأ  تدرأ  اذإ   " دی لو  جراخ ف " ناسأ م  عأ  داكأ 

". يجت یأ  ىلإ  ". " اه م  جخأو  قفن  نأ  ع  ف 
ام يعت  له   " .هع حف  اه ." تأس  ينأ  قعت  لهو  "

.سأ نأ  رأ   " .ههنأ .هب  مأو  هلإ  هن  لقت "؟
هت .داعلا  لاق  هش ." م  كأ  م  ةهك  يئار 

". لكألا دس  ةع   " مالا ىلإ  هی  هحاص 

هقح ی  دا  هو  هلاو  ثداحو  هلهأ  داعلا  لتإ 
هف ةخ  اهخأ  ءام ، اشب  لتا  .اهعمدو  همأ  فهلو 

لوات لت  نأ  نود  عت  ناك  .اه  هلحت م  يف  ناغ 
يلا ةللقلا  تاللا  اهت  نح  ة  أ  يفت  نأ 
يلا ةخألا  ةللا  ناك  حأ "  " .اهفهل ت  نأ  اهنامإ 
لی يققح  ءاب  هتو  فتاهلا  عت  نأ  لق  اهلاق 

.اهقف
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قو ائان  داعلا  ارات  اع  جخ  لا  ناغ  هف  داع 
" لل كال   " يو يجاجزو  انورك "  " ةب نتك  شا 
يف ةلا  ع  نأ  لخالل  اهلح  لا  ئالا  م  لو 

.ءالا يف  دعل  هی  نأو  ةجاللا 

هالم م ج  لا  داعلل  لاق  بت "؟ نأ  له ت  "
لعس ". " بشأ ال  انأ   " .ضرألا ىلع  اهقلو  ةقلا 

ح اللا  تی  داعلا  أب  ءيش " لك  ىت  بولا 
". ىنأ نأ  .يل  ث  نأ  ام   أسأ  اه   " اهعن

هل ل  نام  أ  ىلإ  جخأ  نأ  رأ  ةناث ، سأس  "
قلع يلا  ناردألا  هه  لك  لغل  ءالا  قا  نارج ."
تی ناغ  هف  أب  .هج  تاما  لت  اهلو  هحوب 
داعلا اهفع  ةعش  ةغأ  ٍلاع  ت  ددی  هو  هالم 

هنذأ داعلا   ناك  .هلإ  ةهلا  لخو  هع  هنأ  اعقم 
لا ءالا  تص  ع  دالاو  قلا  م  عق  ةللا 

ل ل  هنأ  هی  لا ل  هعش  اللم  هج  ىلع  هی 
.لأ هع  غو  ةلسالا  هئاعأ  ىلإ  هی  ه ،  ال 

هخ ىلع  غ  ةضالا  هال  ينلا  لجلا 
افقاو خی  هو  قعلا  دی  ةللا ." با  فعس  ، " فع
.لأ خ  هتلو " فع م  همأ ه ال  ال ت   " هم فلخ 
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لشافلا لئالا  اه  ثاس  هی ، نافس ت  اهنأ  لی 
.فقلا تی  ىح 

هی عت  ىح  هلا  ةاشف  ك  هه  ىلإ  هی   
اهلعف ل  اذام   " ف .ةلهم  ىقس  ةقم  ىلإ  لصلا  ع 

"؟ قلا لذ 

ىلإ ههجو  عو  هعفی  قلا  ةفغ  يف  ينلا  لجلا 
هی ، ت  بألا  هلاوس  لی  نأ  لقو  .ئالا 

لك يهس  فعا  اذإ  هم  بق  ث  هتأ " ال  ال ،  " قعلا
لو لجأ ، م  اه  لعفت  نأ  ". " كعاسأ نأ  كعأو  ءيش 

". لجأ هلعفأ م 

عقلا قف  لجو  ءالا ، رص  لغأ  هماسإ ، ىهنأ 
ااع ح  نأ  نانإل  فك   .هی  يف  ههجو  ع 

.ام سباك  يف  ثح  وأ  ث ، هنأك ل  هعم  لماعی  .اقاس 
ام يل ال   هسرا  نأ  هلع  لا  عصألا  رلا  اه 
ىلع هترقو  هفب  هقث  فت  نأ  .ه  نأ  قعلا  هل  ی 

.ههصو اهص  عت  ةرص  يف  هناج  ىلإ  فق  نأ 

، ناغ هف  تص  ع  ناك  هفغ  ىلإ  مالا  جخ م 
.زالا هتص  غر  لا  هلب  هعل  يغ  هنأ  فع 
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ةه ىلع  عقت  يلا  الفلا  با  ىلإ  جخو  هالم  ترا 
ال اهعقت ، ةاح  .ةقفم ل ی  لزامو  تا  اهلفسأ  ةغص 

ةهقلا ن  لاجر  الو  ةلالا  تاحالا  يف  نعلی  لافأ 
ءيش الو  اهراسأ  ىلع  ةقلغم  بابألا  ناك  لزالا ، مامأ 

ع نأ  نود  هفنأ  اهع   ّ راشألا ، لتات  حلا  س 
.غلا عالا  ءاهلا  اه  ةلب 

.هفلخ فق  لا  ناغ  هف  لاق  لا ." اه  لج  "
". ةالا س  لللا  يف  ". " هف ةاح  ال  م  هلو  لج  "

ةقلا يف  لوألا  عرالا  لخی  هو  ةفاللا  ىلع  أق  هنأ  ت 
اهئاسأك اهعم  لعافت  ةغلا ح ال  كامألا  ءاسأ  هنح ." "
ةقلا هنح ، يه  " ."؟ هنح هه  له   " .باك يف  اهأقت  ح 

رأ ". " ةضالا ةلا  يعم  اهروت  نأ  فر  يلا  ةلا 
، ةهقلا عأو ل  سك  حأس  " ."؟ يعم بت  له  ةهق ،

". ةلا يقح  فض  نأ 

ةئاف لعت  له   " .ام داعلا  ىلإ  ناغ  هف  فلا 
". اهشو ءاهلا  راغ  هجو  ىفخا ع  " "؟ ةئاف " "؟ س

تأ اهف ."؟ اذام ت  م ح ، ". " اهلك فخا  يه  اهو  "
ءالا م  ءاج ج  فعت ح  ". " نأ ههفت  ل  لا 

م ءاس  ةأما  جوت  لاق  اك  همأ  جوز  باع  م  اه 
لا لهأ  م  ةح  جوت  لا  ـ  بأ نأو  ةلا 
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انأ الصأ ؟ ءالا  عاضأ  ح : هو  ج  تامو 
اشر حأ  نأ  ل  يل ." لصأ  الو  قف  عاش  يقصا 

ةهقلا عضو  اقح ." اوب  اداع  ىقس  ". " قعلا ل  اهجول 
اهترفان فت م  يلا  ةلل  ةروالا  ةغلا  ةلوالا  ىلع 

رلا ىلع  مالا  لیه  هلا  اففخ  ایه  ةثم  هالا 
قارلا راشأ  حئاور  .اهب  للا  نالاو  الفلا  لصافلا ب 

ع ةراع  ناك  يلا  رلا  بقث  ع  للت  لاو 
.للا رل  يسهلا  لا  يف  ةدقفم ع ع  تاَل 

خفنا  " داعلل ةحاو  مقو  هئاس  ىلإ  هی  ناغ  هف  م 
الو خت  ال  ". " خدأ الأ  ترق  ينأ  فعت  .ال  " " اهب مه 
، العف لل  لخ  لم  .فعت م  .تالا  بقت  الو  بت 
، لم یص ش  ينأل  اهقسأ  ". " ةالا نأ ال ت 

لا داعلا  هجو  يف  هتراس  خفنو  عاد ." ". " عاد ش 
نأ لواحأ  ال  ". " اه عأ  ". " عاد  " .خألا ةهلل  هعأ 
هلو ار  ز  ال  " " تالا ع  ز ت  اذإ  كأتأ 

اج م اق  هتراس  خفی  هو  هلإ  داعلا  هنو  لی  ."
ام ناغ  هف  ى  .ىو  هحا  ةأف  هعفی ث  داعلاو  ههجو 
اجزام ب اس  اح ال  ها  .همزأ  يف  هی  نأ  ع  ل 

.هس ةآو  هح  ةن 

الفلا ه حاص  نأ  علا  ةلاد  ناغ ت  هف  هخأ 
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نلعفس ل اذام   " .عفلا يف  هلع  ىصوأ  لا  لعلا  لعلا 
زاك يف  هعم  هلل  ءالا  اه  يتأسو  يلع ." صی  ل 
داعلا لأ  هنأ ل  ناغ  هف  .هل ت  لاق  اك  اه  ق م 

ىلع خ  نإ  لاق  ایت  ل  " "؟ ك لأ   " .ههت ع 
" .لا ىلع  هلع ال  اخ  .لا ك  .لا  ". " لا

.ةلالا ع  للی  لا  ءلل  ىلعألا  ىلإ  داعلا  ن 
أ ". " فعأل يبعو  ـ  علا ىهقلا  فب  يهی  "
هف لكأف  .داعلا  هلع  دی  لو  ـ "؟ علا ىهقلا  ىهقم ؟
نأ ل  اهلو  ". " ماأ ةثالث  ع  ةالا  ىلع  اق  قل   " ناغ
"؟ هم لخأ  يك  هتعاس  انأو  ". " هفأ ال  يك  يهی 

". هعات يتعاس ل  نأ  "

ةرداغم نأ  ناغ  هف  اهلق  نأ  ع  ل  يلا  ةققلا 
م زالا  قعلل  اذاقنإ  ت  ل  ل  ىح  ةروض  ناك  داعلا 

داعلا ىلع  ناك  .همأ  حافاو  ةلولا  مأ  يف س  هدجو 
هج نوب  علا  ع  ل  هنأل  داللا  رداغ  نأ 

م اه  عمالاو  هلا  لغأ  هلعف  ام  هو  هفوو 
.اعس لقألا  هغ  ىلإ ج  هو  ج 

كأ عب  فلا  وأ  فلا  ة  ئالا  لصو 
حفا اك  داعلا  هفاص  اب  ناغ  هف  ه  حرو  ةقد 
لكأ ارس ." ترن   " .داعلل لاق  احم  "  " .غلا غلا 
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ةاتلا ففلو  ام ." ضاغ  نأ  وی   " .هسأر هی  داعلاو 
.ىلب ". " نذ ل نأ ال   " لاق داعلا  باعت  ىلع  غ  يلا 
نالقی ئالاو  ناغ  هف  ناك  يحأ ل ." لجإ  نذ ، يل  انأ 

جللا یی  يل  .ةرالا  ىلإ  ناخلا  لجارأو  يلاو  ةلا 
اهعخا ناك ق  نإ  داعلا  فع  ةاح ال  لجلا  دس  اهب 

ةماش ةل  هل  .يلا  وی س  اك  لجلاف  العف  لح  وأ 
ال غل  ثرإ  ةلس  م  تاللا  را  هلو  ةلجو  ة 

.اهل راق 

نك دس  اناث  لعفو  الوأ  نالو  اه  عس  نأ  "
با عم  هلعف  عم  هلعف  ام  .ال  مأ  اه  ىقت  نأ  انانإ ت 
روی نأ  فرو  جرالا  يف  شاعو  جرالا  يف  لو  لا  يخأ 

نأ فرو  كأ ، وأ  كع  لم  يف  ناك  داع  ح  ارس ،
هنأ ه  قفلا  .ماأ  ةثالث  ع  نآلا ، لباق  اك  الإ  هلباقأ 

". ثا وأ  افك  هض 

هذاقنإل لجلا  م  نأ  ناك   اذإ  داعلا  فع  ل 
مألا قع  فل ع  ل  اه  مألا  قع  لو  هق  وأ 
فلب لا  هلاع  يف  نام  يف أ  هع  فل  لو  كاه 
ةهلا ع  لولا  ءلا  اع  خلا  م  ءاجأ  ةثالث 

ىلع یلا  خاص  نأ  اج  هفع  لا  .ةقلاو  ةیالا 
ع اهلف  لا  للقلا  ءاهلا  يف  روی  لازام  داجألا 
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.علا ةلاد  ةلا ت  لح  ناثی  اهو  ع 

هات وأ  باو  اج ." فعت  نأ  ناغ  هف  يل  لاق  "
". فعلا نكأ ن  نأ  ىخأ   " .اقفام هسأر  هو  مابالا 
غلم ل  عن  اك  لاعلا ، ةاهن  ل  لال  ثالث  لجرا  "

لأ مأ  عن  " " مأ  " .با اه  .مأ  عم  تاجو  ثالث 
اج ق  نأ  أ  ل  لجر  ." مأ  ىلب  " "؟ ءيش ل 

.می تاذ  هلإ  دعس  اف  عفلا  هی 

ناغ هفل  لعلا  لاق  حال ." ادع  نأ ن   "
هتحأ يعم  كدع  ...هوأ   " .لا يف  فق  هو  فق  لا 

ىلإ ناغ  هف  رو  داعلا  فنا  .ناغ  هف  لاق  لهأ ." م 
.ةققح ةحف  داعلا  ىلع  وت  ىلوألا  ةلل  .هل  هفغ 

يقلی ك  هفغ  ىلإ  عسأو  هحا  هلإ  ه  داع  ح 
دتو هحإ  .ءاقللا  اه  س  حأ  ی  نأ  نود  ه 
اهلع هعاصأ  كو  هراتوأ  لق  هو  لا  ىلع  هعم 

نأ لق  اهتاهآ  يغت  اهنأو  الج  ائداه  اغن  رل  نا 
اهقش ففر  غلس  يهو ت ك  فع  اهو  هلاعفنا   
.هنح علی  ناك  هلع  بالا  ناغ  هف  ق  .هی ح  ت 
ماقا ع  نأ  ج ، نأ  دی  ناك  جرالا ." يف  كن  "

های ةفصرألا ، ىلع  ت  هماقأ  ی  .سالا  عم  ةالا 
اع لت  يلا  هتحو  لی م  نأ  يهاقلا ، يف  نل 
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.هل ل 

اهنأ وی  ال  ةلم  ةقم  ىلإ  هدق  ئالا  ل 
هف لاق  للا ؟"  " اه ه  " .اهلإ باهلا  داعلا  دی  يلا  ةیلا 
اه ىلإ  تأ  لأ   " .اج ةقلا  فع  هنأ  وی  لا  ناغ 

ءارلل فلی  هو  نآلا ، هنفع  اك  لعلا ، لأس  لق "؟ م 
نإ ". " اه لو ی  اه  ىلإ  تأ  ال ل   " .ناالا ل  ح 

ناك لا  ىلع  اعم ." هن  ام  لذ  ". " هی ام  لذ  ناك 
لعو تاهرالا  م  ةعم  ىلإ  ت  ةدعلا  تارانإلا 
ئالا ناك  .ةءاضإلا  تالم  اهب  ت  ءاسأ  لللا 

حأ مامأ  فقت  .لعلا  هلإ  راشأ  هی ح  اهیأ  ىلإ  فع 
تاراسو يكالا  تاراس  ةعم م  فقت  تاللا ح 

اخاصو ح احدم  نالا  ناك  .ةفلم  تاحلب  ةلخ 
وأ للا  ةرادإ  لجر م  هق  نالغلا  ةعم م  هلقسا 

هتا بالا ث  الهام  ةرا  لعلا  حفاص  .هحاص  ار 
تامابالاو ماللا  هحاص  روغ  ىضرأ  نأ  ع  اهلإ 

هتامابا م  افز  كأ  ةماباو  لقأ  ةرا  اهفال 
اك هم  يه  ةفغ  ىلإ  ه  راسو  انس ." اه  م   " .لعلل

.لا اهل  ناعات  اهنأو  اب  ناللا  ناالا  خ 
نالغلا حأ  لو م  .لعلل  لجلا  لاق  نام " نوهس  "

له  " .ةجاللا يف  اهعو  ةرالا  م  ضاغألا  لی  نأ 
ف ا  ناالا  حلأو  لعلا  لاق  اش " ال  " "؟ اش نت 
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ترا له  انس ، خ  ". " الاح يسولا  لتا   " .يفلا
ةق لعلا  ضو  اش " تی  يل  هن  .ال  " ."؟ اش

ةقم ةهالب  لجلا  ضو  ءارلا  ىلإ  هسأر  يقلی  هو  ةف 
.مات لهج  خآلاو ع  روی  ا  لع  لوألا ع  ناالا  باو 
ناك ح  لعلا  مامأ  م  هنو  نآلا ." هلأس  ضاح  "
عفر .ل  نأ  نود  لا  فلخ  فقو  لك ص ث  يعق 
هلإ لا ل  ی  لعلا  ىلإ  هو ی  فتاهلا  ةعاس 
هلإ فلاو  ىفم ." بأ   " .نالا يف  ههز  عای  ناو 
بأ اه  ىفم ، اأ  هسأ   " .لجلا سا  لعلا ح ذ 

قاب عأ  هنأو  لاع  ت  لعلا  ضو  هل ."
يقص ال يخأ  ا  ". " لعأ ال  ". " ارف كی  لعلا   " سالا

تدرأ ا ج ل  لاعت   " هنام هتص م  لعلا  عفرو  لعأ ."
هتص ءاف  لعلا  تص  خآلا  عسو  للاك " تحأ 

". ضاح ضاح   " .افتم

لجر بقا م  فك  ناغ  هف  لأ  نأ  دی  داعلا  ناك 
نآلا لی  ال  لاس  هل  اهك ، غ  لب  يف  ذفلا  اهب 

تاقالع ع  عی  ل  هت  نأ  غر  ع  اف  هلأسو 
يف لاق  ءان ." قلا  اه  حتافم  ائاد   " .ةهلا هقص 

راحو هلخاد  يف  لا  رالل  ام  هلإ  ی  هو  هس 
انأ  " ةثدالا خ  لا  فتاهلا  فلخ  علا  لجلاو  لعلا 

". انس ماخ 
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ىهللا حاص  لاق  ةم "؟ هت  له  انس ، "خ 
ىلإ ةع  داع  لعلا  ل  لعلا ، كأ م  بق  نأ  الوام 

يققلا هجلا  اهیأ  نلالا  لاجلا  فع  نأ  نود  همجو 
لجلا حمالم  تغت  ةهاج ." ةلوالا  نأ  كأتو  هذإ   " .هل
.ةهاج اع   " .لعلا عم  اللق  دات  هنأ  حأو  ةع 

م بقا  ث  هنذأ  ه  .هلإ  لوه  لا  هحأ  خصو 
هن لعلا  هن  حو  انس ."! الفت   " ٍّيم َهش  لعلا 
ىهللا لجر  هفلخ  لعلا   هتا  .داعلاو  ناغ  هف 

، اهب ةفاك  كأ  وأ  ةخ  ارات  للا ، هعج  ةءانا 
ىلع لا  غافلا  يف  يهلا  هاتالا  مامألا ن  ىلإ  هی  ادام 

نعفو هكامأ  نوك ع  لاجر  َهل  هعی ؛ نأ  لعلا 
اك اهی  لف  نللا  بالا  امأ  هل  ةت  هییأ 

بلاو ىهللا  تاف  عم  هنم  نل  احارو  هر 
.جألا تلا  ذ 

ه ناغ ع  هفو  هرا  داعلا ع  ارات  لعلا  لج 
كی نأ  داعلا  لفف  وی ، اك  هشاح ، لجر م  ءاج  ىح 
هنأو لعلا  در  ءات " اك   " .هحاص راج  ىلإ  لل  هنام 
ةئار تأب  .داعلل  اعم  عضلا  ناك  .هل  نذإلا  هم 

اهل ةخدأ  ةعاقلا  ءاف  تألمو  نالا  ىلع  ىغت  بالا 
قع ةئارو  .هكافلاو  غلا  حئاوب  ةعمو  ةفلم  تافاك 

ةهك قت  يهو  ءاعإلا  اهم  غلب  قو  هم  بقت  داجأ 
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وأ ةحولا  اهعم  اع ع  اهف  راسالا  ةراجإ ال ب م 
ةلح ىلع  تاقالا  م  ثال  لعلا  راشأ  ةلا ،
.ناغ هفو  داعلا  یعقم ب  يف  الت  نأ  ةئالا  قلا 
اهع قغأ  علا  ةحاف  اللق  ةلم  ةغ  ىلوألا  ناك 
ةقشر ءاقش  خألاو  يغالا ، حألا  اهفشو  للا 
اهیف ىلإ  ل  هلا  راع  اناف  تت  غاصألا  ةففخ 

"؟ سا ام   " .رلا فم  يلب ، جاجك  لقلا 
لا ناغ  هف  هع  نأ  نود  داعلا  اهل  لاق  ناغ " هف  "
ازاغ اوم  لعلا  ل  .تاف  هع  اع  ل  حصأ 

نأ ال  " .لاقتب ب ع  داعلا  ءاقلا  تأرو  .تافلل 
ب ال  اذال  ـ  حاص يلأسا  ". " حاك ةب  بت 

تن يو " ةب ، بت  سالا  اه  ". " يلم لاقتب  ع 
اه خدأ  ال  انأ  ناخد " م  ةراس  يعأ   " هع يف 

لا م  انأ   " اهعاقف ...اذال " م ، ". " ـ حال
ث باك ، نأل  اأ ، ناللاو  ". " لقلاو ئلاو  لالاو 
نأ قعأ  ال   " .هع يف  اع  هذو  هفان  ىلإ  تن 

.ناخلا ةلع  م  ةراس  لوات  نأ  ع  هنو  م ."
ىلع و  ةغلا  ةافلا  ششی  لا  ناغ  هف  هی  ل 

داعلا روی ب  ا  اهناعو  ةقلا  فتاه  قر  اهعش و 
، ةألا ةئار  ناك  هثدامو ، لعلا  ب  روی  ام  وأ  ةافلاو 

ىقی فأ  .عأ  فأ  ىلإ  هم  م  هجت  ةأما ، أ 
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.هرو جالا  هاح  ارم ب 

حاص هقل  اك  ىفم  بأ  وأ  يسولا  ءاج  ح 
ل نأ  هلإ  راشأ  لا  لعلا  مامأ  ماحا  ىنا  ىهللا 
ع فخ ع  ت  هقای  لا  هلجر  عم  هیح  يهل 

دع لكأ  لا  لجلل  ی  داعلا  ناك  .ةصالا  لاعألا 
لجلا ناغ  هف  لأس  .هلح  نام  لك  ىلإ  هو ی  عاقلا 

ةب هل  ناغ  هف  لف  .ادم  اش  ل  لو  بت "؟ اذام  "
مالغلا عسأ  .جللا  ل  همامأ  عضو  يلا  تاجاجلا  م 
لجلا هش  .سأك  يف  هل  اه  همخ  ىلع  مق  لا 

نآلا هف  جای  لا  نالا  ب  لا  ع  ل  لا 
ال ةهس  يف  هم  بللاو  ه  ن  یلا  صلاو 

هتب ب  حارو  اش ، لعلا  م  ةداع  اهلإ  ىعی 
.تم ع 

داجأو ىقسلاو  للا  جض  أب  ح 
نأ داعلا  رق  ةللا ، هنذأ  جعزأ  ىح  عفتی ، تاقالا 
سأك عضو  لا  ناغ  هفل  لاق  لا ." ىلإ  دعأس   " .هی

". لجأ اه م  ن  لجإ ،  " هف ىلع  غضو  هی  ةلا م 
ىی ناك  لم ، ىهلم  يف  لا  اهل  ةجا  ل  
ادفم ل  مد  نارأ  م  ام  ر  يف  اغص  ىهقم 

.هع ی 
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هنذأ ىنا  لا  ىهللا  حاص  ىلإ  هب  لعلا  راشأ 
سو اهب  لا  رالا  ةفعم  حأ م  نأ ی  نود  هلإ 
ناغ هف  ىلإ  هو   لعلا  هن  ث  ةلا ، هه 

لعلا فلا  ىح  داعلا  هی  .هعم ل  اهی  نأ  يسولاو 
ةفغ ىلإ  اهتا  .هعم  يتأ  نأ  هل  راشأو  ناغ  هف  ىلإ 
ةلوا اهستو  ةعاقلا  جاجز ع  اهلف  ىلعألا  يف  ةغص 
ٍساك ةعم  اهلحو  فن  خأ  شاق  اهلع  ةیم 

نأ خآلا  لو م  الوأ  لعلا  لج  .للاو  لا  م 
عت ال   " بالا لغو  ج  نأ  ىهللا  حاص  مأو  ال 
فق نأ  مالغ  لو م  اقفام  هسأر  هو  الإ ." لخی  احأ 

.هم بق  نأ  نود  بالا  ىلإ 

، اقت عالا  هقع  يف  لا  ك  الجر  يسولا  ناك 
ةفصاع م  هت  جخ  انأك  سألا ، بأ  ةلا  ض 

وأ قاهب  هلج  ع  يف  .اهلع  ابأ  اضاب  قأ  ةلث 
لق ". " انس ينمأت  .لعلا " لاق  ةهم " يف  كن   " .صب

". هف اب ، ام  نإلا  الو  لا  فع  نأ  رأ  ءيش ال  لك 
ىلإ ج هی  م  لا  ناغ  هف  ىلإ  راشأو  انس ." هف  "
فعت ال  " "؟ انس اه  ام   " .لعلل هلسو  هزاج  جخأو  هق 
هلسو بالا ." زاج  اه  ". " فس زاج  .فعأ  " ."؟ اه ام 

". بالا اه  زاج  ح  نأ  عسأ  م  لقأ  ع  هرأ   " .هل
حس  " باو اج  زالا  يسولا  لمأت  .داعلا  ىلإ  راشأو 
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لقأ م يف  ". " عسأ لقأ م  يف  " ."؟ ل ال بالا ، اه  زاج 
اغ  " داعلا ىلإ  يسولا  فلإ  عسأ ." مامأ  ال  ". " می
لو  " .لعلا لاق  ك ت "؟ ". " رلا ىلإ  يعم  يتأس  ءام 

ىحو نالق ، الف  اه  امأ  لقأ ، انأ  ". " ةه ل هه  انس  ا 
يفعت نأ  ". " رأ اك  ل  زالا  نأ  فع  ل  ساحأ 

د ل  خآ ." الع  ناقت  ی  نأ  ل  فعأ  ". " اج
ث هضس ، هنأ  هخأ  لعلا  لو  اعم  اغلم  يسولا 

زالا يسولا  عضو  ةعئاض ." ةهم  اه   " بالا ىلإ  فلا 
نأ صأ  خألا  ل  رداغ  نأ  لعلا  م  لو  هج  يف 

.ةهلا ةاهن  ىح  هعم  ىقی 

نأ تافلا  لو م  ةقلا  ىلإ  داعلاو  ناغ  هف  داع 
لا ه  غلب  لا  داعلا  نأ   نود  الفلا  ىلإ  هناعت 
داجألا عو  ةاهلا  يناغألا  هه  ل  دالا  هو  هغلم 

ل اه ؟ ىقس  له  " ."؟ روم زا  فاسأس  له   " .ةخلا
ءاله حأك  صأ  اذإ  الإ  كاقسمو  كدع  حأ  هی 

لك ىلع  لجأ  تص   " احزام لكأ  ث  ةلفلا ." لا 
لا علا  بالا  اهب  ف  ناك  داعلا ، دی  ل  لاح ."
يلا ةرقلا  هی  ح  .اهترادإ  يف  لف ه  هتاح ح  یی 
اك هی  ةلا ال  جاع ع  أو  ةمداقلا ، هئام  ست 

.كلا هسك  عفی   
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للا ثأ  اهب  هی  ةهق  لعل  ناغ  هف  هذ  ح 
، رالا ىلع  ةلا  عضو  ةماغم "؟ لأ   " داعلا هعت  همد  يف 
اك اههت  نأ  لعو  ةماغلا  هه  تأب  نأ   " هلإ فلا  ث 

تأ ل  ددلل ، قو  ال  اك  ، يهت  نأ  و  ، 
هف دی  لو  خأ ." ةم  سأ  نأ  رأ  ال  فئاخ ، انأ  ". " اه

.ناغ

"؟ نآلا يتأس  م   " هل لاق  بالا ." حفا   " بالا ق 
هف ع  لأ  ةجأ  ةراس  ئاس  ناك  بالا  حف  "س ."

ءاقلا ةافلا  ةرالا  لجت م  داعلا  ه  نأ  لقو  ناغ ،
ئالا يق  اب  ناتافلا  لخد  .خألا  اهعتو  هلإ  ةهم 

". حالا يف  دعأس  ال  ". " لفت  " ةءاب داعلا  هل  لاق  لا 
لقت ءاقلا  ةافلا  عس  .بالا  لغأ  نأ  ع  داعلا  داعو 

ل ". " ناغ هف  ه  لاق   " هلإ ت  يهو  اه " يلع  بك  "
.داعلا ىلإ  هع  غو  .ناغ  هف  لاق  حاو " اسإ  ب ،
ةغلا لاق  الفلا ." هه  ةلج   " ةلالا يف  ناتافلا  لج 

ل  " .ناغ هف  لاق  نذإ " اهفعت  ". " لعلل هه   " ءاقلا تدرو 
اذإ  " .ال مأ  لق  اهلخد م  ناك  نإ  هی  لو  لق ." اهلخدأ م 
ل يلا  ءاقلل  ناغ  هف  لاق  فل " يعصاف  ةهق  تدرأ 
كاه ع  ل  فسألل  .ال  ". " ةغلا لاق  ةب  رأ   " .ةهق

يف ناتافلاو  هتهق  بش  .رالا  يف  داعلا  كرا  ل  ةب ."
هن ةلالا  ىلإ  اتداع  .خأ ح  ةهق  ةر  لعل  خلا 
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ام هعای  ناغ  هفو  بالا  لغأو  هفغ  ىلإ  داعلا 
يهو ةفم  اهی  ةحاب  تراشأ   . هلإ  ت  ءاقلاو 
لتو اهتهق  بت  نأ  اهم  ل  لا  ناغ  هفل  ت 
بالا حف  .هقف  اقلغم  بالا  ناك  .هفغ  ىلإ  داعلا 

". مانأ نأ  رأ  ال ، " ."؟ لخدأ له  ". " عن  " هالم م  ادم 
ىلإ تداعف  اهلع  دی  نأ  نود  بالا  لغأ  مانأ ." نأ  رأ  انأو  "

اه يمات  نأ  عت  ". " يتأن نأ  ام  ل  نأ   " .ةلالا
عم مان  ىح  عفی  ل  ناغ  هف  ل  حاك " ل  عفدأسو 

.اعات ثالا 

هف ناك  اع ، ةلالا  ةعالا  ىح  داعلا  ُح  ل 
اففخ م ارافإ  عأ  نأ  ع  الفلا  شح  ىلإ  جف  ائان  ناغ 
لذ ناك  اش ، بو  ا  حئاشو  جو  قلم  ب 
ف الأ  الوام  ةلا "  " لح لج  .هلع  ام   لك  ه 

فغلا ناك  .خأو  ةل  ب  هغای  لا  فلا  يف 
يف تت  زانلا  بابأ  قف  عفتت  ناقلاو و  ةللا 

رلا اشر  عَل  ةباع  ةر  اهد  نأ  لواو  هتالاخ ،
، لا باو  هل  غ  هو  هلاو  ةرص  وأ  اهفك ، ىلع 

ىلإ هلاعأ  لقم م  نودع  هو  هم "  " ةعرألا وأ ب 
هع مامأ  اهت م  يلا  نالألا  هلتات  هتالاخ ، جض 
عرام راخا  الو  صالا 103  ةقرز  الف ی  لا  ةدامر 
دالوألا ناق  الو  هلزامو ، ةقلا  قلا  ب  حالفلا 
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نأ َّحأ  ةأف  .خلا  ةعرم  را  ةلا  نعلی  هو  ةنللا 
اه ءاقلاف  هلعف ، لا  حلا  ءيلا  ناغ ه  هف  هلعف  ام 

رانا هلو  الم  ل   نو  ام ؛ وی  ال  راخ 
.هفو لم  يف  بال  ةلا  تلل  ءي 

نأ داعلا  لو م  ئالا  داع  لا  غت  نأ  لق 
.هجان ال  ". " ناغ هف  قوأس   " .يسولا ىلإ  هعم  هی 

حإ يف  يسولا  لم  ح  ىلإ  ه  لناو  ائان ." هعد 
ا نأ  اهم  لو  ه  حر  لاو  ةقلا  مد  تاراح 

قلی نأ  رلا  ل م  .هم  ةقلا  قلا  لوأ  ىلإ  هعم 
، اهتءاضإ راخا  يسولا  ها  ةعم  ةق  زاج  رص 

ةح یی  يئاس  جم  هنأك  ةفللا ، شاق  نلو 
عفی نأ  افار  يسولا  هَّقنو  هلع  رلا  ىهنأ  .ت 

ل داعلا  ل  الفلا ، ىلإ  یئاع  ناثالا  رداغ  .اش  داعلا 
ال ". " ةلالل هس   " .مد عراش  ی  نأ  ئالا  م 

یأ س ئالا  هف  ل  ققح ." ا  رأ  نأ  هلا  هی 
لو ةلالا ، تالم  مامأ  ةرالا  فقوأ  هلو  لذ  داعلا 

ل مز  م  .هلإ  دع  ىح  هنام  يف  ىقی  نأ  هم  داعلا 
ااص َی  لو  قس  يف  لی  ل  ةللا ، ةالا  هه  ع 

الو ةوالا  يف  غص  لم  علا م  لالا   اهب 
عت ل  .خآ  ىلإ  م  م  ةلماك  ة  ی  ءان 

اح م هنأك ل   .مامأ  اهسرا  كغ  َت  نإ ل   
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.خآلا نع  يف  هفن  أر  الإ ح  نلا  هجوخ م 
عرالا عرذ  تت ، ع  لو  ئاع  لم  مامأ  فقت 

ىقلا ار  .ث  نأ  لا   ام  اه ، يق  ل  لتو 
ىلع اه  هفع ، مت  ةج  ةقف  وأ  فزاعلا  م  ةع 
نأ هنامإو  مألا ، عف  لاعت  هفو  سالا  ةغل  لقألا  
اشر ىلع  لهسأ  نس  اه  ارو  .غ  لجك  اهعم  اعی 
نانإلا ل س  " .ةفلا لع ع  .هعم ث  عل  يتأت  نأ 

". هلقمو هضاحو  هضام  دت  ههج  ىلع  قلأ  ةقرو 
ئالا ىلإ  ةناث  داع  انأ ." ل  نآلا  انأو   " .هفن يف  لق 

م ل   " .لاق فأر "  " .هسا ع  ىلوألا  ةلل  هلأس  لا 
."؟ يلف " "؟ لا م  انأ  ". " اللق فلت  هل  .مالا 

القت نالب  ىلع  فض  ن  " ."؟ فسألل اذالو  ". " فسألل "
". اغ افتو  ملا 

.نلا عم  اراح  ال   نلا  انأو  داعلا  ص 
هلباقو ةهقلا  ع  ناغ  هف  ناك  الفلا  ىلإ  لصو  ح 

الج بشأ ." " " ةهق بت   " .اهاغم داعلا  فع  ةمابا 
كجرأ ال  " .ءام دع  نأ  ئالا  خأ  نأ  ع  ةلا "  " لح

ىلإ هس  ىهللا  ىلإ  ل  ". " ىهللا ىلإ  باهلا  رأ 
لجأ م  اهلك  يتاح  لزاتأ ع  انأ  عو ، مم  نام 
.ةققح لت  نأ  فع  داعلا  دی  لو  قف ." ىهللا  لو ع 
راخأس " "؟ هت نأ  ترق  یأ  ىلإ   " ناغ هف  هلإ  فلا 
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فك فعأ  ال  ". " ةلهس كاه  ةالا  لفأ ، اه  اع  " " اك
اق ال ت رات  ح  ". " كغ رمألا م  وس  ناك 
لتأس ". " ل ل  اهنأل  خألا ، قلا  دت  یأ  ىلإ 

هف لاق  فتاهلا ." قعلا م  ج ل  هنا ال  ". " اشرو لاب 
.دی ال لو  هاتو ." می  يتأس  ". " اه هارأ  يل   " .احزام ناغ 

.ةم ههك  ةفص  نأ  وی 

ناغ هفل  اغلم  اشر  لسرأو  اغلم  هل  داعلا  لاو  لسرأ 
أرو ناغ  هف  زاج  لسا  .اهم  هنأ  ه  نأ  نود  هل  هلل 
هف ناك  ال  خأو  امأل  اف  .هتافص  ّلق  .هف  هترص 

.روم زاج  هنأ  ةلل  ل   .لا  م  اهخأ  ناغ 
ةلللا يف  اه ." مالا  با  ح  م  های   " لعلا هفت 

يف ع  ءاعلا  ىلع  لعلا  اهاعد  داعلا  فل  ةخألا 
.ءالا لواج  خو  ةهكافلا  راشأ  ةئار  سو  ينالا 
عسا  " ةهكاف هل ع  ل  هو  داعلا  حزامو  اقع  ل 

نأ انلا  يف  ام  لجأ  اش ، لقأس ل  لو  غت ، يب ال  ا 
قعلا اه  بتو  مالا  يف  ةر  ىلع  فلا  يف  لت 

ث لقعلا ." ع  ه  اه  نلا ، بات  ىح  نلا 
هل لاق  لا  فقی ع  يلو  .هج  ها  ىح  ض 
يف ام  لجأ  ةلا ل  اهلو  ةلج  ةصاع  مد   " داعلا
نأ ع  الو  ءاهلا  مد  نراق  نأ  داعلا  ال ی  انلا ."

اقالع ع  اع  اهلإ  ن  نأ  ال   نلا  نأ  هعق 
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اهم لجأ  ناك  نو  خأو ، یم  ب  ةنراقلاف  اهب ،
.ضرألا ءاب  ةنراقك ح  العف ،

لع يهالا  ناك  اج ، ةلللا  لت  يف  داعلا  لكأ 
لا للا  فلا  لقم  ةقم م  ىلع  اهقاع  ةبلا م 
لعلا لق  هلل " اهنإ   " .للا أ  هل  راو  هءارو  فق 
علا ءاهلاو  ءالا  الم  الفلا  ىلإ  داع  اج ." ه  ها  "

ةرص خآ  اعدم  ناغ  هف  قاف  هف ه  ف  امو  .ةهكافلا 
هع يف  ی  نأ  ناغ  هف  ىشات  .هع  يف  هل 
علا رعف  هنال  لقثأو  هسأر  رادأ  بالا  نأ  هاتو 
اهعادو نس  فك  فو  هتراس  خی  هفغ  لخدو 

هل لقل  ه  لو  ئان  هو  داعلا  لحی  نأ  دی  ناك  .اغ 
ف م هنأ ل  حأ  هسك ث  ىلع  الاج  يق  .لصو 

هالم عو  ةغلا  هقح  ع  ناو  هلإ  جخ  .هحاص 
.اهقف هدع  عو  اهقلغ ، ةیلا ، قس  اهاشا م  يلا 

ءيش ت أ  " "؟ عس اذام  ". " يل فعت  نأ  كرأ  "
ىلع لجو  هدع  جخأ  يقلن ." ىح  ينذأ  يف  هت  نأ 
ةلاق هم  ام  هلع  لج  اسك  ناغ  هف  رادأو  هس 
الم اقار  ناغ  هف  عقت  ام  ىلع ع  للا  ناك  .داعلا 
لعفأ ال  ". " لذ عقت ع   " .ىهنا ىح  لع  لو  حفلا 

اه يف  ةحرالا  هلس  اهل  للا  اه  ". " عقت ام  ائاد 
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اهب يقلس  ". " نت نأ  اهل  رأ  ال  اهل ، هخأس  سالا 
". لب ةك  ةقث  نآلا ل  فعأ  ". " يقص

ءاعو داعلا ، ل  لقلا  ءاعإ  غر  ةلللا  لت  امای  ل 
افئاخ ناك  نإ  هلأ  ناك  .ناغ  هف  مالا ل  قعو  قافلا 
انبد  " هحاص هو  اقت ."  " باقا دو  هتماغم  م 

ل ثس  اذام  ". " فلا ل  ال  نأ  هلا  ءيش ، لك 
همامأ ل   ه ." ثأ  انأ  اه ، ىلإ  لعلا  كعس  ". " يلخ
لعلا لسرأ  حالا  يف  .لعلا  اأ  ه  ی  نأ  س 

دوح زا  ىح  داعلا  فای  نأ  هم  لو  ه  اصاخ  اقئاس 
يف هحال  ااخ  هلسو  ناع  رام  ىلإ  الصو  املا 

". ءيش لك  بس   " .ةندرألا تازالا 

كأت هع ، اقلی  عادو ل  هنأو  ناغ  هفو  داعلا  ناعت 
هلو فس  ىلع  بألا  اك   هقاروأ  عج  ناغ م  هف 
لاق لا  لعلا  حفاص  نأ  ع  ةرالا  ر  .ىلوألا  ةلل 
ةیج ضرأو  یج  لهم  ىلإ  لناو  اماس ."  " ل

.هراتو هضامو  هغل  اهب  رداغ  يلا  ةخألا  هم  نس 

نو ةمات  ةحاب  خی  لا  لا  ئالا  ناك 
قوص ل  هنأو  سالا ، لم  يف  زوف  ت 

دا روم  فس  زا  الجر  ال  ناّع ، ىلإ  مالا  م م 
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داعلا هلإ  ی  .افخ  هخ  ىلإ  هسأر  ةق  م  فتی 
ةفان م  قاروألا  هه  يقلی  نأ  ی  ك  هج  ىلع  ام 

ت لاق  ال ." ". " اك يف  احأ  فعت  له   " .دعو ةرالا 
، لجر ا  فت  ال  لأسأ ، انأ ال  ". " ال ". " فئاخ نأ   " .فتی

نأل سا  تغ  وأ  كزاج  تروز  نإ  هی   اه  حأ  ال 
هی حأ  نأ ال  .هلج  الل  رس  اهلعف  ل  ارس ، ل 

، اندرأ ل  نأ  اهتاذ  لالا  " ."؟ ناّع ع  اذامو  ". "
ناك ". " لعلا ةساب  ةالا  يلخ س ع  فام  دم 

ض نأ ال  داعلا  لف  عم ." ا  ناك  عن  ". " ا الجر 
اأ هه   " هراح لكأ  ئالا  نأ  الإ  لجلا ، ی  ام  يف 
ههو ل كاه ، هجا  اك  اه  سالا  هجا  حلام ،
لجلا ناك  نإ  داعلا  فع  ال  فلل ." ةق  تاذ  ةمخ 

ةهم يهت  ىح  اماص  ىقی  نأ  لفف  ههی  وأ  هثدا 
.اقفو لجلا ،

ةقرب هی  ئالا  م  رلا  اعرد  عم  ىلإ  الصو 
هلمب خص  جالا ." حفا   " جالا مامأ  فق  لا  لجلل 
تمو يقفألا  دعلا  عفف  س  ةهم  ةراس  نأ  هف  لا 

هو ئالا  راج  ىلإ  كالا  علا  هی  نأ  نود  ةرالا 
علا يف  ناّع  لس   " .لعلا ئاس  ام  يی 

يف ةلا  ةقرلا  ع  هو  ام  لجلا  لاق  يقّص ."
لذ ناك  .تاداعلا  ةحل  يغ  لا  شفلا  ت  اهم 
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ناع س ىح  هعم  لجلا  دجوو  نآلا  ىح  داعلا  حی 
.اهلإ جا  يلا  ةللا  يف  لعلا  هلاتا 

تاراسو ةك  تالفاح  فقت  يندرألا  علا  مامأ 
ةراس لك  يف  لا  ل  داعلاو  ةلخ  اهع  ةللق ،
ح هن  عی  ث  .اهباصأ  ىلإ  فعلا  دی  ك  ةك 

ةرالا دق  هقفام  ناك  .و  هتان  عای  ئالا  ی 
كرد لجر  هفقسا  ىح  تارالاو  تاحالا  با  ازوام 

اه ماع ی  بأ  ". " تارالا فلخ  فق  یأ ، ىلإ   " .دوح
فعت  " .داعلا هجو  هال  ةرالا  لخاد  ىلإ  ث ن  لجلا ."
افقوأ ". " اع  " .يرللو ئالل  ةعس  ةو  ماع "؟ بأ 
ئالا ةقب  اهم  الجتو  ئالا  اهفقوأ  كاه ." ةرالا 
رمألا نأ  خ  لا  داعلا ، ل  لقلا  عو  ةفلا 

ع ئالا  لأس  لا  الخد  .نآلا  ىح  مای  اك  ت 
لدات .لا  ىلإ  خآ  كرد  يش  راشأو  ماع  ـ  بأ

راج ىلإ  داعلاو  لجو  ةق  ةفعم  هنأو  هعم  ةت  ئالا 
.داعلا ىلإ  هیح  لا  مآ  هجی  خلا " لهأ   " .لا

عنأ ناغ ، هف  اهأ ، زالا ، لمأت  ". " مت اذإ  كزاج  "
ىلإ ی  نأ  داو  .ةع  داعلا  لق  سالا  قن  مكأو ."
فلا اب  .لا  لخد  ق  ناغ  هف  ناك  نإ  ل  بالا 

تأ مز ل  م  لعلا ، ةص  فك   " ئالا ىلإ  ماع  بأ 
یأ ىلإ  ". " كروی نأ  اعو  يلح  .خ  ". " خ .اه  ىلإ 
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ی هو  اك " ىلإ  فام  ال  " "؟ ناّع يف  ىقس  خلا ،
يتأ نأ  لاع  ت  اع  مأ  ث  امأو "  " افلا ىلإ 

مقت مز ل  ىلحأ  نعت  نللا  نأ  اع  لو "
جوی لا ل  يبإ  فح  اهلسال  اك  وأ  امأ  ىلإ  اف  انأ 
هعأو زالا  خا  يبإ ، ا  خ   " علا لخد  نآلا ." ىح 
هع لقلا ع  مغ  باذو  داعلا  جاه  لك  تت  يلإ ."
ىلع باجأو  لا  مآ  عم  الا  بش  .ترعلا 
لو لا  لفلا  با  لجلا م  اههجی  يلا  ةلسألا 
ناج ىلإ  هج  يف  هسدو  زالا  لسا  .قلا  وأ  لفلا 

.ناّع رام  ىلإ  ئالا  ةقفب  رداغو  .نالا  ةت 

ح لجو  تازالا  زاجا  داعلا  نأ  ئالا  كأت 
ىلإ ةندرألا  ةللا  لا  ةئا  عالقإ  ىلع  اللق و 
هَّلس نأ  ع  ةالا  داعلا  لخد  .ةشالا  اهلحر  يف  لانم 
خألا  " هلأ هو  هفس  زاجو  عقلا  قر  يضرألا  فّلا 
جللا حأ  ". " ٍواه انأ  یلا ، ل  ". " يلخ بم 

هو ال عقلا  ىلع  ىترا  .ه  دی  ام  ل   جللا " يناغأو 
يف لذ  ع  قلو  ةئالا  علقت  نأ  س  ءي  ل 

.لا

277

www.jadidpdf.com



- 4 -

، هجلا لمأی  داعلاو  جرلا  ىلع  كت  ةئالا  تأب 
يثا كأ م  امامأ   " اهت هلسأ  أب  دعس  باش  هروا 

"؟ لا م  ". " مال لن  نأ  هلا  ". " نا ةعاس  ةع 
دی ح ل  لا " يف  سردو  لا  يف  تلو  انأ  عن " "

لكأ هل  .هعم  یلا  ی  ال  هنأ  بالا  فع  داعلا 
انأ  " باقا در  ءاهلا ." م  " ."؟ لا يف  یأ  م   " هلسأ

لاو لا ، يف  ةماعلا  ةنالا  هنأو  ةساعلا  يف  تلو 
هلإ داعلا  فلا  قف  اهح  يلا ." لا  يف  لع  ناك 

". ةرادإلا ةسارل  عم  لا  انأ  " ."؟ اك يف  لعفت  اذامو  "
أ يف   " .ةقاس ةاح  يف  هفن  ی  هنأو  ال  هلإ  ن 
نأو ". " ةضالا ةلا  ةغللا  هنأ  ىلوألا  ةلا  هه  " ."؟ ةس

نأ داعلا  أ  ل  ءيش ." ال  نآلا  ىح  ". " كاه لعفت  اذام 
.اهفع هل  ةجاح  يلا ال  لصافلا  لك  بالا ع  ث 
كامألاو ةیلا  هعم ع  ثت  ار  اقص  ل  نآلا  هل 

بالا فع  ةلحلا  فم  يف  .ال  ىح  اهفع  يلا 
هس لا  نالا  اش ع  فع  داعلا ال  نأ  دعلا 
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اهف يلا  ةقلا  اك  هی  لو  ائاس  ل  هو  هلإ ،
یأ ىلإ  نأو  .فعأ  ال  " ."؟ لانم يف  ىقس  له   " .هع

يحاض .لعت  الاح ، اواتوأ  ةعماج  يف  سردأ  انأ  " ."؟ هس
ناك اواتوأ ." ىلإ  هذ  ار  .رأس  ". " ءاهلا هت  اواتوأ 
لا بالا  ه  اعم  افغف  هغلم  داعلا  غلب  ءاعإلا ق 

.همامأ نفللا  ةعا  هنذأ  س 

ىلع ةئالا  ه  ىح  هتفغ  م  داعلا  ف  ل 
لوألا سبالا  هنأ  ةجر  ةثم  اهتاراإ  تراو  جرلا 

رأ  " .بالا ىلإ  فلا  .ضرألاو  ءالا  هل ب  ضعت  لا 
زالا اه  كتأس  ". " أ  " بالا هجو  للهتو  ةمخ ." م 

ىلإ هذا  .يلع  فعت  وأ  ـ  ناج ىلإ  ت  الو  عم 
فو ". " فتاهو ناع  يل  كأ  لأس  ، انأو  یم 
بالا عنا  ل  مأ ." بتأس  لع  ال  " ."؟ اه م  س 
خأتو هق  داعلا  هت  .لل  اقم  اس  فع  ل  لا 

هف لاعت  ىلع  نأ   هلع  ناك  .ةئالا  هلا م  يف 
اهنأ هل  كأ  ةقاس  برات  م  ةقب  هل  اهسر  يلا  ناغ 
زاج كأ م  روز  لا  يسولا  هل  اهكأو  هغ  عم  ن 

يف هئاقلو  هقت  الب م  زالا  فل  اهفلا  هل  .هغل 
.هالا ةرود 

زوات ق  دعلا  بالا  ناك  ةلالا  لصو  ح 
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هنالأ سالا ، هجو  يف  .اهف ن  داعلا  هلی  لف  كرالا 
امات یج  لب  اه  كرلا ، لاجر  لتاقلا ، هئوه  ةفللا ،
ربا فلخ  فقوو  هی  ةقحو  هدع  لح  ةیج  ةاحو 

.نلا اه  ةلحر  هلع  نس  ام  ی  مداقلا ،
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2/ رفصلا باتكلا 

ةياكحلا ىلع  نوئراطلا 
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ىلع نوئراط  بالكو  ةطرش   ، رجاھم
ةياكحلا

ةفصاع أت  يلاو  ةللا  ءالا  ماأ  م  می  ةاب 
يساقلا اهفعو  ةحرالا  ةفصاع  ةمز  نأك  .خأ  رتو 
فعلا یای  ماأ  لوأ  يف  ةقرلا  ىلإ  ل  ضاب  ىهنا 

س ةللا  هفاأ  ع  ال  ئفاد  ءوه  .ةقم  سأك 
هنأ قف  نآلا  ينأو  اعف  هن  .للا  فتاه  تص 

ه يف  ئفالا  س  ىلع  ادم  هت  لا  يقلق  ىلإ 
ام فتاهلا  ىلع  درأ  انأو  لق  انأ " عن   " .يجرالا عقلا 

ىلع علا  ةفصاع  هفلخ  ام  رأل  ةرالا  حزأ  ةفالا  ةهج 
انأ عن   " .ق خ  ةاهن  م  درالا  ةیلا  هجو 
ةراس یأر  ةالا  مامأ  تارالا  فقام  ىلإ  تن  اهحاص ."
وت اهلو  بألا  جللا  اهغ  يتراس  نام  يف  ةفقم 

.هفعأ عن   " .كألا هتراس  اهنإ  .يتراس  اح م  غصأ 
ل كألا  اهقر ." اهو  يتراس  يه  عن ، ". " يعم لع  هنإ 

مصا وأ  فج  يف  لنا  ار  ةحرالا ، ةلل  ةعللا  اه  ع 
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ةم ةن  نود  جللا  اهلقص  يلا  جاجلا  قلا  ىلع  ةحا 
نأ لقو  هسافنأل  لجلا  اقلا  لغسأ  نأ  لواح  .لقلل 

لالا هأ  ل  اهل ، ةرالا  "؟ له   " هلأس يلأ 
نأ نود  يلأس  هل  .نلا  اه  هذ  ةعل  ىلإ أ  الو  هع 

" ...لو ، " هلع تددر  اهفعأ " عن   " .يماهفسال ث 
هلع تعأو  ةناث  لالا  يلع  داعأ  اهل  رم  ال  ةماو 
خأ يلعج  ةع  يعاق  له " ...اهفعأ  عن   " ةاجإلا

" ا س حأس   " .يتاعقت كأ م  ثح  لا  مألا  نأ 
اح ..اج  اهفعأ  لجأ  ..لا  ة  ..عس  عن  "
لجلا اأ " هفعأ  .لخلا  ةلاق  ماعلا  فقلا  يف  ا س 
جأ يلا  ةلسألا  تاذ  يلع  ع  ـ  غ جاهك  يث 
ا س لق ل   " .ةقئارو ة  ةغل  اهل  راخا  يلاو  اهلع 
ةصاخ ةراس  ل  اش  ال  ". " هفأ ينأ  كأت  .لعفأس 

ارو فتاهلا ، قلغأ  اذإ ش ." ينخأل  يتأت  نأ  نامإو 
.الوأ هقلغأ  ه م 

انأو ارعش  يما ال  يفغ  با  جخ م  ك ق 
ةعالا عضو  كالا ، راج  ىلإ  خأ  ةم  تع  .هثحأ 

ىلإ تن  .خأ  ةم  ةرالا  حزأو  ةلآ ، اهعضم  يف 
لا فتاهلا  نأو  لل  صأ  ينأ  لتأ  .تارالا  فقم 

، يهب لع  لا  خألا  للا  ناك  هجأو ، للق ، لق  نر 
، اهنام يف  ةرالا  فقوأو  ةحرالا  ةلل  داع  ةعللا  ئالا  نأو 
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ةعللا ماأ  م  می  لك  ف  يف  ث  اك  هترا  رداغو 
يالم اتم  لا  م  جخ  .يعم  اهب  لع  يلا 

ملا فقت  اعس ، يهجو  لف  ءاهلا  يفل  ةلماك ، ةلا 
لواح يع ، اع  صالا  هعو  قف  ه  حأ  هیاش ، يف 

غر هتراس  ةمقم  جللا ع  حزأ  انأو  هلح  يحاشو  فلأ  نأ 
لك ع  هو  أ  اقلعم  ك  .يل  ل  اهنأ  فعأ  ينأ 

.مألا ىلإ  ءيش 

ةیلا عالا   اهلث  ت  ةحرالا  ةفصاع 
كا .ضالا  م  ءادر  اهلع  ىقلأ  هللا  نأو  اهلكأ ،

ألألت للا  ةق م  اهتخ  ةراعلا م  راشألا  ناغأ 
.داللا داعأ  تاقلعك  فلا  اه  ءاض  ت 

لت ت  ل  ةرالا ، جاجز  ع  عالا  جللا  حزأ 
للا اه  لزأ  نأ  يلعو  ةرالا  كم  تردأ  ةساق ، ةلع 

ةق الم  ةرالا  جاجب  لا  لاو  جللا ، فن  ت 
جاجز ع لفت  نأ  لعو  ةكالا ، تاب  خأ  ةجاجز 
هو .لا  هت  ةاهن  اهل  مملألا  م  اع  اهع 

.ءيلا تاذ  لعف  لا  راج  ناك  .اجاعزإ  كألا  لعلا 
هو يل  لاق  يتاح ." يف  اهیأر  ةغ  ةفصاع  لجأ  هه  "
نأ نود  هثحأو  ةع  ی  كحأ  ك  .لق  لجأ "  " هلی
فأ .ةغلا  ةللا -  ةفصاعلا  يف  فلا  اك  هأ 
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فقس يلا  يتا  .لا  ة  مامأ  ينی  ا  كأ 
اهسوتو ةلآلا  هه  تالع  نهلا  يمی  خ  امات ،

لعلا اهف ع  فقس  ةل  اماأ  عأ  .اهم  تاناساو 
لعلا هنا م  .اهزأل ح  دعأو  يهذ  يف  اهقنأ  ث 
يالم ع  جللا  فن  جاجلا  م  ةم  ةؤلا  تو 

عقلا يف  فلا  اع  قلأ  .فلا  ةعقو  يهجوو 
فن لا ل ی  راج  لاق  بالا  حفأ  نأ  لقو  يفللا 

لقأ نأ  الخ  هلإ  تنو  يقلا " اهیأ  عسا   " هتراس جاجز 
تدم لا " ىلإ  ةغلا  ةللا  فصاعو  هذإ   " هل
يج ىلإ  اهع  يمأس  ةلج  خآ  الم  هن  يسأر 

!". ىلإ ش .يب ع  ا  للا  اه  يف  علا  مقی   "ال 
ةلك جخ  انأو  يمر  يلا  يش  .هجاحأ  ام  اه  عن 

.ةغلا ةللا  فصاع  يف  ةجأ  ةراس  ةداق  ىلإ  ققلا 
ار .اك  كلا  ةراح  شم  كی  لو  يتراس  ر 

كلا اه  يف  ءفلا  عُی  أی  نأ  لق  ةعللا  ة  لصأس 
.درالا

يلاو ةللا  ءاشألا  لا ، يف  انأو  يل ، عات 
نأ يلا   ءاشألاو  ةجأ  ةراس  ئاس  اهتی  نأ   

يثت .ههك  ةفصاع  يف  ةجأ  ةراس  ئاس  تت  
، ام ةعل  ام ، ةقاح  ترا  هنأ ه م  هلعأ  يفن ل ال 

هاصأ ار  ثح ، ا  ينل  يفتاهی  ل  يثدا ، اهلو ل 
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هفعأ لا ال  لجلا  .ةعللا  لا  اه  تام  ار  هوم ،
هسا فعن  انإ ال  ىح  .اج  اه  حأ  هفع  اك ال  اج 
.هته لق  لع  ناك  اذامو  ءاج ؟ یأ  م  .يققلا م ه ؟

و يب  اهعق  يلا  دعلا  لك  يفن  و  يب  عقأ 
ينأ فعأو  يعم ، لع  احأ  كتأ  نأ ال  لق ؛ م  يفن 
دعو ع  لق  م  عجات  اك  دعلا  هه  ع  عجاتأس 

.ةلثام

راشأ ةاغ  ىلع  ةللا  ایار "  " ةسرم م  قا 
حجال ةغص  ةحاسو  لب  ةك  علم  اهلف  ةلا ،

م تُه  ةمألا  مقلا  ةل  ءاخ  ةحامو  لافألا 
ءای لا  لا  یای ، تااب  يف  يهلإلا  قلا  له 

ن دا  لب  ام  ل  ةلا  لخم  م  بقأ  انأو  يل 
.كاه روت  ةغص  اح  نأك  اعم ،

ةعاس ءاو  ءاخو  ءاقرزو  ءاح  ءاضأ  عت 
ىلع دت  اهنأو  ةلب  بالك  حتو  لا ، جللا  لقح  ىلع 

.هالا ءاعلل  يهلا  ئالا  يف  تلا  اهتاصأ  ص 
، اهدع حأ  ةش ال  تاراس  ـ ، لا فاعسإلل  ناتراس 

ءادس درف  ةراس  ةغص ، ءاقرز  تاءاضإ  حام  تاراس 
لقم ـ  لعمو  ذاقنو  ءافإ  تاراس  ةئالا ، ةلدألل 

نأ عسأ  ل  .اهارأ  نأ  عسأ  ال  ةحوم  ةئا  تصو 
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نالأ نللا  یلا  اه  ةفاك  سو  يف  ةجألا  ةراس  هاشأ 
ثت يلا  ةعالا  يتقفأ  يلا  ةهلا  ءاضألاو  علا 

.يلم يف  انأو  ةلا  لجر  عم  فلا  اه  اهب 

فم اهم  يلا  ةحالا  يف  اع  يتراس  فقوأ 
ةلا هاحأ  لا  لا  علا  ن  لجتو  ةسرلا 

اه هفقا  لا  ام   " .ام ةج  ىلإ  ه  ل  فصأ   
ال ةجأ  ةراس  لح  لا  اه  لك  ل  ةعللا  قخألا 

". ةناث اهارأ  ارو ل  اهارأ  نأ  عسأ 

روی لاو  ماقألا  ىلع  اس  ارح  هلا  م  بقأ 
ح ىلعألا  ىلإ  ّی  عفرأ  نأ  ه  ههجاوأ  انأو  يهذ  يف 
تس .ههك  ةلاح  يف  اعقم  اخاص  هحأ  بـ  خ 

هه م  حأ  يل  هی  نأ  نود  قا  الك  دادی  ءب 
تانالا ههو  ةهجألاو  ةلسألا  ةجلا  ةلا  تائالا 

غام مهب  مقس  اهنأو  ةئالا  ةفش  ف  تبا  يلا 
كأ قا  .لا ح  ة  اهلف ع  لا  لغلا  ىلع 

اق م هتصاخ  ىلع  هی  ع  ةلا  يش ض  يل 
فصألا لا  عبأ ع  نأ  هب  يل  رالا و  هحالس 

.نآلا ةللق  رامأ  هع  يلفت  لا 

قل  " كأ بق  نأ  هم  لو  ىلعألا  ىلإ  عفر ی 
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وأ ل يع  ار ل  ةجألا " ةراس  حاص  انأ   . لتا بـ
ةع ىنا  فصألا ث  لا  كأ م  بقا  .يهف 
غ لو  يع  هع  عفی  نأ  نود  يلإ  هم  جل  ةغلا 

فترا " ."؟ اه ت  اذام   " .هخ م  ةقلا  هی  ةعضو 
ةرالا حاص  انأ  بـ  لتا  نأ  س  ا  ال  اللق "
كتأ لو  كتأ ." ل  ". " دعأ ىح  كت  اح ال  ". " ةجألا

اه لك  س  انأ  ينأو  كتأ  نأ  ينامإ  ل   .العف 
ةؤر لواحأ  ك  .هفعأ  ل ال  نآلا  ع  لا  لا 
.تارالا ل  اهت  يلا  ةلا  تاغافلا  يتراس ب 

.اهلإ ام   كاه 

خآلاو ينم  اهحأ  لجر  فلخ  يلا   داع 
.اك علا  ه  مقت  ع 

كأ ل  ل  دب  ناك  ةجألا "؟ ةراس  حاص  نأ  "
راشأ لتا بـ ." نأ  .انأ  ا س  عن   " .ةعللا حاص 
ةلصاف هنأو   لاعت "!  " تم اهح  عصإ  يلإ 
ءاغلا عفرو  فاعسإلا  ةراس  ينداق ن  .ءاهلا  يف  ةجودم 

اهجو ناك  ت " نأ  لق  ه  قد   " لجر ةج  ع  بألا 
هالم م  اراع  يل  اب  .ام  تام  ك  اا  بأ 
يلخالا هق  م  الإ  رلا  راع  ناو  ءاغلا  ت 

ىلإ نأ  ينأو  تال  ع  .اقم  وی  لاو  بألا 
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اه ه .ههجو  لمأت  .م  لجل  لجر ال  ةه  ىلع  تلا 
حأ ت ، انافعو  ةس  لا  هفع  لا  تلا 

لا ام  يع ، ىلع  عی  هلعجأ  الأ  لواح  يلخاد  حف 
كأ امو  هب  اههی  ةض  عی  ناك  له  اه ؟ ىلإ  ه  ءاج 

ع ال  امی ، احو  ل   نآلا ، حو  هل  اه ، هااض 
يلا اهنسو  اهحالسو  ةللا  الل س  ءيش  لك  لعف  نأ 
.ههجو قوع  يف  ءاملا  اح ت  هلت  .ةقراخ  ةرق  اهیی 

يف ةرص  ام ، نام  يف  هیأر  قف  .هفعأ  عن  لقأ  تك 
می يف  كألا  هیأر  هم ، لجر  نفلت ، زاهج  يف  ةج ،
انأ .هرأ  ل  ال  ال  هرأ ، ل  هیأر ، ...علا  يضالا  ماأ  م 
ةحار كأ  اه  يفلا  اهب ، يفن  قأ  اذال  ةالا  هه  جراخ 

". هرأ ا س ل  ال   " .باإلا تاعت  انااو م  يل 

قعأ علا ، م  عقت   " .ينلا لجلا  يلإ  ن 
اج فعأ  يهم  هه  " ."؟ لذ عقت  اذال  ". " هفعت نأ 

ال  " .هلإ لا  لأ  ينأل  لذ  لق  ار  هفعت ." نأ 
يلع لم ، ققح  جخ  انأو  هان  قلا  يف  ا س ن 

". كأتأ نأ 

ال .ال  لق  " ."؟ هفعت له  اذام ، جخ  نأ  هی  "ال 
قت اذام  ". " ةجألا ئاس  لمز  فعت  له  .اح  " " هفعأ

."؟ قت اذام  " " اح ". " س ا  يل  لقتال  " ."؟ س ا 
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فعت له  هلع ، عن  لو  اتراس  ىلع  انع  انأ  قأ  "
لاعت ". " يل لو  ةحرالا  ةلل  ع  ل  ال  ". " نآلا ه  یأ 

". يعم

ناك .ثح  امو  ث  ام  هفأ  نأ  نود  هعم  تس 
یلا جالا  مامأ  لا  ة  لخم  يف  فقت  ةرالا 

اه م   " .ةسرلل ةلا  ةحالا  ع  اهلغد  لف  لا 
م لخم  هو  ةلل  غلا  لخلا  ىلإ  راشأ  الخد ."
اهلع جالا ك  عقا م  ءاب  ةحل  اهلفت  ناج 

له ...نذإ  اح  ". " يه عن  " "؟ تراس هه  له   " .ةلا سا 
يباجإ نوی  لجلا  ناك  ةحرالا "؟ ةلل  اهدق  ناك  لا  ه 

داعلا " ."؟ اذام لا  لا  ناغ  هف  ". " ه عن   " غص فب 
ال  " .ةغلا ةع  اهلاق  داعلا " ...هآ  ". " داعلا ...س  ا 

اح ". " ا س ال  ". " ةرالا ىلع  لاث  اعم ش  لع 
ةفعت ةقا  لوات  سأ ." ال  ةلك س ، ىلع  نأ م 

ه اح ، ناك  اذإ  حاص  لس    " .اهاإ يلوانو  ةغص 
له ". " بـ لتا  لعف  اذإ  ...ثح  ام  فع  لا  حلا 
ل فت  ال  نآلا ، ل  ال  " "؟ يتراس عسأ  نأ  عسأ 

لف ىلإ  لجلا  راشأ  عضو " رقن  ...ال  اهقن 
.خأ ةهج  ىلإ  اهی  نأ  هم  لو  باللاو  ةلا 
باللاو باللا  ةشو  لغلا  قف  لت  ةحولا  ناك 
.فنأ نأ  هب  يلإ  راشأ  .اهحوم  تص  ةحان  ت 
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" يل لق  هسا  ت  فك   " ةناث يلأس  يمأ  نأ  لقو 
.تم اهداعأو  تم  اهلق  داعلا " ...داعلا  "
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ةياكحلا ىلع  ئراط  حراج  رئاط 

.اه ةع م  ةفام ل  ةئار ج م  شأ  ك 
يف تشا  يلا  ةفعلا  ةفصاعلا  ه  عت  ج  ةئار 

.ةئالا رم  م  باقالا  م  تأ  لو  لللا  فم 
ىلعألا اهف م  قت  ماأ  لا ، ماأل  ةواخ  يتعم  ناك 

نأ ةللا ، ضرألا  ام ت  نام  ُنرأ ب م  ج  نأ 
.لا هم  ىلإ  هق  اعئاج  ااس  ل 

ىلإ ةرالا  ةجرد  اهف  لت  يلا  ةردالا  تافلا  يف 
ئالا هه  صاقا  يل  حت  ان  ةلقعم  تالعم 

، خأ ع  ةئار  مأ  ةل  ةخ  و   ةغلا ،
ةق فعأو  هلع ، اهب  فعتأ  يلا  هئار  ج  للف 

هع يف  يع  رافصا  رأ  نأ  س  يلع  امو  هلتام ،
ةحلا ةلل  الم  هنام  يف  ل  ترعلا 

ةئار يف  اهف  راحأ  يلا  ىلوألا  ةلا  هه  .فلل  ةمزاللا 
جللا ق  تارب  فت  حر  ع  يل  لقت  يلا  لا 
اهعفتو ضرألا  ىلع  اهقلت  راشألا ، ب  اهحف  ةعالا 
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حر ال ت .أهی  جللا  الو  يه ت  ال  ىلعألا ، ىلإ  ةناث 
يف ماغأ  نأ  لواح  .لالا  اهت  ضاب  عم  لماعلا 
لق يحاج  فل  ةساق  ناك  ةللا  حلا  ل  جولا 

ءاهلا ىع  باصأ  تك  ىح  يهجو  م  اءجو  اهدافإ 
.ىعألا ضالاو 

غت ةحان ث  حلا م  اهب  يتأت  كت ، ةئالا  ناك 
ىح يم  كأ  بقتو  خأ  ةحان  يتأف م  اللق ، اههجو ،

بألا ناَقلا  ةش  عج  ىمم  ةع ع  اهعقت ل 
ةف م  اللق  يسأب  لأ  نأ  ينامإ  ناك  .هسأ  لا 
ىلع ثأ  ال  .ءالا  جللا  ةفاك  ب  الم  خأل 
راثآ كاه  .عرأ  ىلع  ةل ت  ضالا  ةغالا  ضرألا 
ةف نت  نأ  حلت  ال  يلا  ماقألا  لت  ةض ، ماقأل 

م جخ  له  .اههجو  یت  عسأ  ال  ماقأ  .يل  ةلهس 
نأ يلعو  اه ، م  ةق  اهنأو  ب  ال  هلإ ؟ تداع  مأ  لغلا 

.ةلا هه  اهعم  يح  بجأ 

اهر ص  أهو  ةفصاعلا  فقت  فلا  لوأ  يف 
ارم اضاو  دسألا  لهلا  یأر  .و  جخ م  .اللق 

هلع يع  لسأل  هع  ةؤر  م  تأ  ل  .هفن  ىلع 
صأف يحاج  ادراف  فللا  م  هلتاخ  .هنام  يف  هجأف 

يف هسأر  عضو  .هكاس  ةع  ىلع  فعتأ  ل  اخ  الج 
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خأ ةرود  ترد  .سألا ح  يف  هصأ  نأ  اشام  ضرألا 
يف نفق  هارأ  نأ  تعا  یلا  لوأ  لجر م  يع  یأر 
م هلإ  نأو  ع ، م  يلإ  نوی  لغلا ، ةهجام 

ههجو ناك  .هعم  ةماغلا  يف  عأ  نأ  نود  اهتاذ  ةفالا 
؛ هنام هی م  .لا ل  حلا  خلا  فهلا  زرالا ه 

ةقئاف ةع  هل  ةناث  .دلا ه  لل  صأ  هعقت ق 
عأ نأ  تف  .ضرألا  ىلإ  ةق  ىناو  هرص  يف  هسأر  سد 

، هج لا   للا  ةكا  مصاو  فللا  ةلا م 
ةلالا ةلا  يف  ههجاو  ح  .خ  هتص  عس  ينأو 
عس ةلا ؛ هه  هع  ب  ام  صأس  ينأ  م  اكأم 
صاقا يف  اهنم  يلا  لت  تاصاصر م  ثالث  ود 

هجت اهنأ ل  غر  يهت  يلا  تاصاصلا  .رلاو  نارألا 
ىح ينی  لغلا  يف  اهتص  ود  دم  ناك  .می  تاذ  يل 

ال فئالا  ةق  يفه  ع  عفترا  .مالا  يف  اهعسأ  ينأ 
تاصاصل ات  يقلت  ءاثأ  ةغوالا  تعتو  جاهلا 

اك يل  هلت ی  توالا ، ئالا  اه  اهل  خأ 
ىلإ افئاخ  يق  لكأ  .ةداع  لذ  لعف  عقالا ال  يف  هلو 
غالا م ر  جت  اهل  ءالا  ناك  .لا  هلا 
نأ اهنأ  .ق ال ب  نود ص  اهم  كت  يلاو ال  ع ،

لا علا  لكأ  .اه  م  اًق  اهل  لمز  ىلع  عت 
ءافلا يف  ولا  تاصاصلا  تص  م  غالا  باصأ 
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ةئاع يلح  غالا م  ر  تثات  .ءالا  ةقرلا  بلا 
لا ضالا  يل  حس  .لغلا  يف  ةم  وأ  اهم  ىلإ 
خآلا رأ  نأ  خألا  لا  هلا  ةفض  ىلإ  لغلا  م 

نام های  اب  ههجو ، ىلع  ام  ناك  .ههجو  ىلع  ام 
اهل هتأس  ام  قت  غالا  ر  یأر  ع  مو  .هه  فلخ 
كأتأ نأ  لواح  .اهك  لحاق  قو  يف  اهب  لن  ةلو ل  م 
.ةعار ةصاصب  ينرداف  هحاك ، ال ، ن  هنأ ل  م 

هلع لوألا  يمه  يف  .هحاص  ةكاس م  لقأ  هج  ناك 
خ هه  ىلع  تو  هج  يغ  بأ  شاق  قت 
ادراف هو   خأ  ةرود  ترد  .كی  لف  ب 
لا اهف  ينردای  ةل  أ  يف  نالل  اهأم  يحاج 

اتص ارم  لهم  ىلع  مقت  .ةغام  ة  ىلا 
علا ناك  .امات  هسأر  قف  فقو  .كی  هلو ل  ایت 
اهت يلا  ةلا  لا  یأر  هحاك ، لمالا  هغ  ال 

ل يلو  راق  اهقعأ  نأ  لواح  .هه  ىلع  ـ  لام
راقم ف  لع  ام  .لا م  للا  اه  ع  غسأ 
هتأ نأ  لق  يلو  غالا ، رل  الماك  هت  نأ  و 

يف عسو  خأ  ةم  ءالا  يف  ت  غالا  ر  یأر 
ألما .لغلا  بقت م  ةفلم  ءاضأو  ةم  اتاصأ  بقلا 

ىلإ اع  ةقلم  غالا  ر  تداعو  ةفلا  تاصألا  لغلا 
ناك .و  م  ق  عج  ىلإ  دعأ  نأ  ترقف  اهم 

295

www.jadidpdf.com



صاشأ اهم  ىلی  يم  اق  هلا  قف  لت  ةض  ةئا 
ىلإ یح  هنعفو   ههجو ، ىلع  َّلا  نه 

ةماغ تاصأ  ناك  .لغلا  ىلإ  ه  نج  ث  ىلعألا ،
اعم لذ  ناك  .يلح  حت  بالك  تاصأو  اهب  اف  دات 
ترقف تاعال ، تاصألا  أهت  .لق ل  هفلآ م  اهمو ل 

اف ل خأ  ةم  لواحأ  نأو  ىلوألا ، يف  ىلإ  دعأ  نأ 
.اًمات اههجو ، ىلع  ًةاقلم  اهیأر  ح  هحاص ، ه ل   
نالا رداغ  هنأ  فع  ةلالا  يفو  تم ، نالا  لح  ترد 

ىلإ دعأ  نأ  ترقف  .هلإ  لصأ  نأ  لق  باللا  هقلا  وأ 
.ةحرالا ةلل  عئاج  لح  يف  ينأو  ةئالا  مأ  ىنأو  لغلا 
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يناثلا باتكلا 

ةیناث فاك 
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لوألا لصفلا 

ةرئاط  ........ يمأ
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- 1 -

ع مداقلا  ةعاق  لفت  يلا  ةجاجلا  ةهجالا  م 
ت ءالا  ی  ناك  ةئالا  هف  ر  لا  جرلا 
يفت ةهجالا ث  ىلع  لا  تاق  قات  ةناح ، ةمعب 
.جاجلا فلخ  نالا م  ةئار  دا   .های  نام ال  يف 

عو جولا  فم  ن  ةس  يف  للا  لا  خ  عی 
.هم جخ  لا  قالعلا  ةئالا  فج  ىلإ  لا 

اذام وأ  نكأس  فعأ م  الو  سا  يل  ل  ةئا ، يمأ  "
". ءيش لل  اقس  اه ، لك  يهی  ع  لو  نكأس 

لاجر ل  ح  ىلإ  لا  ربالا  ه  ل 
ةقلا اهبابأ  حفت  يلاو  ةجاجلا  تاعلا  يف  تازالا 
.هتاح ىلإ  سالا  اهم  ج  تال  هجالا  فللا  م 

، را نأ  هل  ل  .ه  افل  كأ  نس  هجلا  أ   
فع هن ، مقی  نأ  هلإ  هحأ و  غفی  ىح  س 
فع الو  جعلا  رالا  ةاو  لوألا  للاو  لوألا  لالا 
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نأ نود  هعس  لا  يهلا  لا  ىلإ  .ةم ی  ةاجإ 
ك هو  هلإ  فلا  راشأ  .ةلم  ةدع  كاه  نت 

هجلا يف  ةل  ةخ  سفی   هلإ ك  هباس و 
.همامأ لا  عئالا  هجلا  يف  ضرألا  عاق  ىش  ةمداقلا م 
انف الجر  ناك  .هلإ  اه  ةقرو  هی  يف  ل  ال  باش 
لقل هی  .ةقو م  ةماص  ههجو  ىلع  هلع  ةاتر  سر 

ال یام  هجب  همامأ  فقو  بالا  ل  هفی  ازاج  هم 
هو ةلآ  ةب  لاق  اذإ س "؟ كزاج   " .هلع ةضاو  حمالم 
حت له  ". " فس زاج  لحأ  ال   " .هع يف  اع  ی 
.عن  " .اداج بالا  ناك  فس ." زاج  يعم  ل  ال  " ."؟ يعم

ةحلا ةاجإلا  ناك  ئجال "؟ نأ  له  ". " زاج ل  ل 
"؟ يع اذامو   " هس يف  لو  ئجال  انأ  عن  يه  اهل  يلا 

هف و ل  لا  علا  فلخ  ىلإ  مقی  نأ  هل  راشأ 
ث .ام  وأ م  ام  حأ  لتاو  فتاهلا  ةعاس  عفر  .اللق 
عضلا ق نأو  هن  مقت  خآ  فال  راشأو  فتاهلا  لغأ 
جخ .همأ  ىلی  نأ  خآ  ش  ىلعو  هل  ةلا  ىهنا 

فم عم  يف  غلا  بالا  حف  فللا ، م  يش 
لفت  " هلإ فلا  راشأ  اللق ث  ةنفلا  اثت  تازالا ،

ن هتا  .ی  ح  ىلإ  داعلا  هعتو  س ." اذإ  يعم 
رز غض  .اش  هلأ  وأ  هلإ  ثی  ل  فللا ، يف  عم 
ىلإ هلصوأ  .قالا  ذ  رالا  ىم  يف  ينالا  رولا 
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.لخی نأ  هم  لو  ةع  لخد  .ها  ق  ل  م 
نود ءاقش  اقت ، اهع ، م  تاثاللا  يف  ةأما  هلقسا 
داعو .هف  غلام  بدأ  لاق  لجا ." لفت   " .خأ تام 

.هلع ىلإ  يلا 

م افلم  لوات  خأ ، اقاروأ  رتو  اقاروأ  عت  ناك 
اههت يلا  قاروألا  هف  تتو  هفت  اهفلخ  ةغلا  ففرألا 

.لع اذام  فع  ةقب م 

؟ سا ام  - 

ددی وأ  ف  نأ  نود  ةع  در 

ناغ هف  - 

؟ ـ بع - 

عن - 

؟ قاروأ له ل  - 

ال - 

؟ اه ىلإ  لصو  فك  .اح  - 
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روم زا  - 

؟ یأ ه - 

.هالا ةرود  يف  هقلأو  لن  نأ  لق  هقم  - 

؟ زالا ناك  لب  .عقم م أ  اه  - 

لا م  - 

؟ لب نأو م أ  - 

لا م  - 

؟ اه ىلإ  ألت  اذال  ءاثأو ، يفن  لب  نأ  - 

.للا ةج  لحأ  ال  - 

.هف نآلا  هآ ، - 

ام عج  يهو ت  عاس  كأل م  قلا  سا 
ءل مق  نأ  هم  ل  ث  .اهمامأ  لا  فللا  يف  هی 

هساو هتداهشو  هدالم  نامو  هدالم  ع  ةیع  تاراسإ 
نإ ةفلا  هلأس  .خأ  ساك  داعلا "  " هل فاضأ  لا  لمالا 
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ثت ةعاقم  را  وأ  ةنفلا  ةیلا  يف  ءاقلا  ناك ی 
ثی اع  فع  نأ  نود  اواتوأ  راخأس  لاق  .ةلنإلا 

ةمداق ةغ  ىلع  ه  ناعسا  ار  ااش  كاه  فع  هلو 
بعلا م  اك  س   " ةفلا لاق  ج " اه   " .ةعجم

نأ هتخأ  اأ ." ةرولا  تازالا  باصأ  ع  سو 
يف ةعم  ةه  ةمام  هل  شرو  ٍما  ع  نأ  هلع 
له  " .ةمالا ةقاو  فللا  هلس  ينانإلا  ءللا  ااق 
"؟ اه م  عت  ك   " اهلأسو اواتوأ ." ىلإ  فال  دقن  ل 

ل  " .دعلا بالا  ه  هخأ  ام  لذ  ناك  عاس ." "
هن م اش ." ال  ". " تعام عن  لت  ال  ". " دقن

". اك يف  الهأ    " هفاصو لا 

فقم ىح  هداق  لا  يلا  ة  لا  رداغ 
ل ىتأ  ئالا ، م  ةلا  ت  نأ  عت   " صالا

". اعس اح 

لخم ةلم  ت  هو  لا  عای  جرالا  يف  فق 
ةم لو  هنأ  حأ  .مداقلا  ةلاص  ضع  يلا ت  مداقلا 
هنإ لقس  لو  هراخا ، سا  علاو  ينالا  هماع  يف  خأ 

لالا عج  ضغ  لقلا ه  ف  ضغو  هراخا ،
.ه هع  اك  هنع  یلا ال 
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داعلا ع  ل  ةلو  ةع  لی  صالا  ئاس 
ةئا تاصاصك  ةللا  هنذأ  لح  اهفوح  فذاقت  اههف 
مأ ههف  لو  غ  هنأ  ئالا  كردأ  حو  .ءالا  يف 
يلفلا لا  فج  يف  اهفق  هل ، داعلا  اهل  هب  ةقلا 
.لآو نأ  عصا  هاعم  ا  هلإ  راشأو  ئاقلل ، لا 

لقلا م ع  بالا ، هجو  لمأی  هو  صالا  عص 
ىلإ دعلا  عفف  حأ  م  نأ  فا  هلح ، ءيش  لك 
ىلع عألا  هعزت  لا  باعإلا  كری  نأ  نود  هرص 

ة حأ  .يلا  اهباج  يف  ةغ  ةلآو  غ  يقسم 
ل .لا  اه  ىلإ  اله  غللا  هلصات  نأ  ی  هو  لهلا 
نأ عاساو  اعص ، ةهلا  ةققم  عم  لا س  رالا   
ل هعم ، لماعس  یلا  ةماعلا ، ل  لقم  ل  ه 

.قلا ةفم  حضب  ان 

نأ نود  ةم ، لوأل  اهلخس  يلا  ةیلا  ةیلا  ف 
باش ىلوألا س  تاقعلا  يت  ىلع  هعا  احأ  فع 
ىلإ ه  ةیج  ةیم  عم  لماعلا  .اج  هفع  هم ال  غصأ 
ىلإ نأ ت  لع  ىلوألا ، ةلل  ةران  ةجارد  ةداق  ح ك 

ةداعلا ىلإ  مألا  لی  ىحو  ی  نامو  مق  عضم 
حولا لت  عفل  اعم  ناو  .حولاو  لألا  ع  لس 

.بألا هناتا  ىلع  ةفالا  لس  يف 
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ناثی ع هرا  جوز  ىلإ  ةللا  هنذأ  يمی  ناك 
.الج ح لت  تاهه ال  هم س  قلی  الف  ام ، ءيش 

نالا م  بق  ل  احأ  نأ  حال  بالا  صالا  ألما 
ةضرأ ىلإ  ام ، دعلا  كت  هنأ  غر  هروا  لا  يلالا 

ناك .همق  ه  هلع ، ل  لا  عقلا  فو  صالا 
تاراح يف  هقلق  عزی  نأ  یداعلا ، سالا  عم  لی  نأ  دی 

اناك یللا  جولا  نأ  ىح  اماص ، علا  ناك  .ةدو 
با علا  لغنا  .اص  للق ق  لق  هراج  ىلإ  ناثی 

، هلح لا  لا  هلفت ع  نذألا  لت  ةغأ  وأ  ام 
، هدرات يلا  هجلاو  هتاذ  س  ه  لغی  ام  لو  

.اهلإ قو  هلإ  قت  يلا  هجلاو 

يلا راشألا  ف  یلا  يف  اهامأ  عاس  ع 
لا ت  لا   علا  هلاو  لا  ت 

فقت ةفلم ؛ تاهاتا  يف  ةعلا  براقلاو  قالعلا ،
ئالا اب  لولا ، بالا  أو  ك "  " ةم يف  صالا 

لوات .فصلا  ىلع  ئاقلا  فو  يلفلا  لا  حف 
ىلإ هتا  .ي  نأ  یأ   ىلإ  ف  نأ  نود  هقح 

كت تارالا  ناك  ةلا ، مامأ  يكالا  تاراس  فقم 
هلق لو  صالا  يف  هعم  اناك  یلا  بالا  لقل  مانا 
هتراس لجت م  ةعلا ، ه  لجر  فقت  .هرود  ءاج  .حأ 

ىلإ اهتأس  يعاد  ال   " هقح داعلا  عل  قولا  حفو 
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اب ر هنام  ىلإ  ئالا  داعو  ةلنالا  لاق  ـ " ناج
كت نأ  لق  .هقس  یلا  لعف  اك  يفللا  عقلا  يف  داعلا 

لاق لهأ " ". " عن ". " ـ بع خألا   " .ئالا هلأس  ةرالا 
اقف رأ  " ."؟ یأ م   " لجلا لكأو  .ةم  ةنال  ةهلب 

ةعلاف نآلا  عرالا  ةغل  راخال  قو  ال  نذإ  اخر ."؟
ناك ع ." هللا  ". " عن ". " للا يف  یج  خألا   " .اه ةجراد 

ام كری  نأ  فع  لو ل ل ال  ّم  ءاإ غ  لذ 
ع م لتم  كاه   " .هلع نس  ام  يك   هف  ك 

". اه

خرألا ه  ". " اسام هعس  ن  نأ  هلا  هی ، "ال 
". فنألاو

، ةیج ةی  لوألا  راهنالا  لا س  يف  ل  
.اهعقت ام  كأ  راهلا  يف  ةئداه  وت  .م  ءيش  ال 

لم م ىم  الاخ ، وی  لا  لتلا  ىلإ  لصو 
ةاب عفتت  اب  عالضأ  ثالث  ىلع  فغلا  عزت  قا 

م فم  رسو  يمامألا  عالا  عللا  يف  ةغص 
تاراس فقم  ةحالا  يف  .ةّصالا  ءالا  تالا 

مامأ ةجألا  ةراس  فقت  .تاراس  ثالث  م  الإ  اقت  لاخ 
هتجأ لجلا  ىعأو  لاقسالا  م  ح  ئلا  بالا 
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.هغ هف س  نأ  نود  اضاغ  ىمو 

، الاخ لا  ناك  لا ، ةفغ  يف  ةقلا  عضو 
سلا بضا   " ةراع هتو  ةلوالا ، ىلع  اغص  اسج  أر 
رصأف سلا  ىلع  هحاب  غض  لا ." يف  كأ  ل  اذإ 

ه لخالا  اتص م  عس  .غلا  هح  كأ م  اتص 
، هبم ءاب  ةلب  ٌّم  لجر  جخ  .ناف  .ی  نأ 

ت ءاملا  انأك  علا ، علا  يف  راحا  ه  ضاو 
ال " "؟ ةلل .سأ ك  ال  ". " ةفغ رأ  .الهأ  ". " الهأ  " .هت ىلع 
"؟ ةاف " "؟ ةاف عم  له  ماقإ ، مز  ىلع  ع  علا  ". " لعأ
عن  " .واقرلا هع  يف  ال  ق  هو  اغم  لاق 
هف ل  اك ." هم  لج  قف ، ةعاس  جا  ع  ةاف ،
رأو ةاف  يعم  ل   " .لجلا هع  ام  قد  ل  داعلا 

اعسأ قأ  ل  للا  اه  ن  اح  ". " ماأل ةفغلا 
ةلللا يف  ارالود  ثالث  تجأف  نآلا  امأ  .ةجألا  خأس ل 
ل ل ". " اذإ س كفس  زاج  " " سأ ال  ". " رافإ الو 
هسأر عضو  هلح ث  داعلا  فلتو  ةداقلا " ةزاجإ  ". " فس زاج 

."؟ نائا ةقا  ل   " .ةداق ةزاجإ  ل  ل  ضرألا ." يف 
ءاغألا لالا  حأ  مامأ  فق  هنأو  لجلا  ففأت  ". " "ال

ةفغ م مأ  نأ  عسأ  ا س ال  ينرعا   " .راغلا
لا فللا  داعلا  حف  خآ ." نام  ت ع  نأ  لفألا 
نأ  " .ةلوالا ىلع  قاروألا  عضو  .ةققلا  هعم م  هحأ 
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يلا ةللا  اهنأو  ةحاس  ةلك  س "  " لق س ." ا 
، قاروألا لجلا  لمأت  .ةثدام  لك  يف  اهم  نأ  هلع 

مداق نأ   " .هلإ هسأر ث ن  ّه  ام ، ةفص  يف  لا  لاأ 
يلا ةلا  لت  نأ  لع  نأ  نود  عن "  " داعلا لاق  یج ."
رالود ةئام  رأ   " .یلا مداقلا  ىلع  مقألا  نمداقلا  اهقل 
حافم هلسو  .ةلل  ةجأو  رالود  ةئالا  عفد  سأ " ال  ". " مأت

غلا يف  عسا ، لو  ". " قر 112 يضرألا  رولا   " .هفغ
انأو يلوم  ىلع  اه  نأ  كمأ ، بتو  لتلا  رداغت 
ل اش  ". " ناقلا عت  يلا  ةهلا  الو  لالا  ل 

ءاعإلا ه  هفغ ل  لصو  ح  خآ ." می  اغ  .س  ا 
ىلع ءيش  ل  ىقلأ  .اهلصافت  ىلإ  فعی  نأ  ةصف 
مال لا  ىلع  ه  ىقلأو  اج ، بالا  لغأو  ضرألا ،

.ةغلا ةكالا  ةس  اشام 

ناك ءام ، ةعسالا  يه  هعاس  ءالا ، يف  الإ  ف  ل 
للا ءيش س  ال  جرالا ، ىلإ  هكاش  ن م  اعئاج ،

همامأ لا  فقلاو  ةفالا  هتءاضإ  لتلا  هل  لا 
ىلإ اوداع  ئال  اهنأ  حجر  تاراس  ةعم  هف  فقت 
اهب ءاج  يلا  هال  جخ  .ةلج  هل  ع  نأ  نود  هفغ 

، لتلل زالا  عرالا  يف  هلح  ن  ةحالا  ىلإ  اهب  مانو 
هی نأ  رق  ةلباقلا ، ةهلا  يف  ةغص  تالم  كاه 

، بقألا للا  ىح  اشام  راس  هی ، نأ  ال   لكأل ،
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ةهالا تالكألا  ع  شا  ةغص  ةلاق  كام ،"  " لم
هلو دعلا  بالا  ت  .هفغ  ىلإ  هتاذ  لا  داعو 
هسا اهف  ك  يلا  ةقرلا  جخأ  هج  ف  هسا ، ين 

يف هل  هلق  هو  هتص  ةن  ت  ث  هسا  أق  هفتاهو ،
اق افاد  هتص  ءاج  لكأ ، نأ  لق  هثدا  نأ  رق  .ةئالا 
یأ .الهأ  ". " ةئالا يف  قلا  ناغ  هف  انأ  عن "  " .لقلا م 

". یم يف  نآلا  انأ  ". " جت يك  ال  تنا  هذ ؟
أق ةلوالا  ىلع  ةاقللا  لتلا  قاروأ  ىلع  ناعلا  يف  ن 

" هفعأ  " .ال مأ  اه  فلی  ناك  نإ  فع  نأ  نود  عرالا  هل 
ةجا انأ  حأ ." اذإ  نآلا ، لإ  يتآس   " بالا ضو 

". ل

هفغ يف  غلا  لا  ىلع  شفاو  فتاهلا  لغأ 
و لح ، ةلع  ةهاج ، تاعم  .ةلا  هتئام 

ع ةغلا  ةحالا  يف  ةغص  درف  ةراس  فقت  .ا 
.بالا ق  .بالا  ةفتاهم  م  ةعاس  فن  م  لقأ 

اب هل  لباقلا  يسلا  ىلع  لج  ل ." اش  رام  "
ل ل  ". " جن لاعت   " .لا يسك  ىلع  ل  ه 

". قاروأ هی  اه  حأ  ال  ". " لكام يف  عقأ  نأ  فاخأ  قاروأ 
.ةعمو ةفل  ةفغلا  نأ  ی  ناك  ةقناخ ." ةفغلا  لاعت  "

ال ". " يعم فللا  خآس  ". " اه ىهقم ق م  ىلإ  هس  "
". يعم هأقت  نأ  كرأ  ". " اه هتا  .فت 

309

www.jadidpdf.com



ىلإ هی  نأ  هلع  نأ  بالا  هخأ  ىهقلا  يف 
هق فلم  ل  نأ  هلع  .ةققلا  هل  اهتذ  يلا  ةمالا 
لام لحأ  ل  اذو   " .ةماقإلل لق  ىلع  لو 

اه هلإ ، نوع  لب  لو ل ل  فعأ  ال  " ."؟ ثس
نأ  " .هق يف  ةهلا  لصافلا  ل ی  م ح ح ."

يندس ". " ث ل ام  فعأ  انأ  هه ، تخ  يف  عاش 
، يعم يتأس  ". " هذأ یأ  فعأ  الو  احاص  لتلا  حاص 

لقت نأ  رأ  ". " حأ ىلع  لقثأ  نأ  رأ  ال  ". " حل سأ  انأ 
". دعلا تل  قشا  .فزاع  نأ  اك  يلع ،

يتآس  " .حلا للا  اه ه  .فلا  ل  فقلا ال 
هرأ  " .هزاج هلس  اقف  نأ  لقو  ةشاعلا ." يف  اغ  لإ 
يهت نأ  هلا  .اقم  لا  ةلم  هنا  قل  قف ." لل 
ةلام ناك  هفغ ، هلاب م  لتا  .اك  يف  هءاق  ةلم 

زعلا ل .ارس ل ن  يف  اهاجأ  ةلام  انح م  لقأ 
نأ لواح  .هلاو  عم  هیح  م  اهنذأ  بقت  يهو  عقی 

داللا ىلإ  ةدعلا  لوا  هنأ  حجر  هنأ  الإ  ناغ  هف  لی 
يف هقف  وأ  هم  قس  هنأ  يعس  لا  هزاج  قف  ةلاعمو 
يلا همهب  القم  احم  اهتص  ءاج  اشب  لتا  .ام  نام 
يلك  " .لا يف  اهثدا  الأ  هم  ل  اهلو  .هعم  اهلت 
قافتالا لع  الو  قعلا  ةس  م  اهفخ  فع  لا ." يف 

.اهب لا 
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لجلا ش  لتلا ، يف  هماقإ  ىهنأ  ةشاعلا  يف 
امی هفاسا  هت م  معل  بدأ  هم  رعا  لا  شألا 

يف ةعص  اه  رمألا  نإ  ". " مأ بتأس  لع  ال   " .خآ
هف لعأ  می  يتأ  ق  لفألا ، ىلإ  ت  اهلو  اهتااب 
ل لفأ ." ل  ماغ  ه  اش  ل  ال  لا  ل ،

.هعم افل  لجلا  ن  نأ  هف  ناك  هلاق ، ام  اج  هف 
حال ناف  ىلع  ن  هدع ك  ةلآ  عای  اأ  هنأ  حالو 

.هل

اهلع دعلا  سأو  يفللا  عقلا  يف  لا  ةقح  عضو 
نأ وی  ناع  ىلإ  اهم  رام  راج  ىلإ  رو  فب 
نأ هلع  نأو  داعلا  با  ةیلا ." لاش  هنإ   " .هفع رام 

لالا فعأ  لهو ك  ". " لالا یأو   " تاهاتالا يف  هف 
لق م  اقا  ح  لعت ." اك  لعس  بلا ، م 

ل هو  مألا  اهآر  يلا  تاالا  داعلا  أر  ةیلا 
ةرالا عراش م  يف  ةرالا  رام  فقوأ  صالا ، ةم 
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هو  لاق  ىلا ." اه  يف  كاه   " ان ةلاعلا  تاالاو 
.ائاد ةباث  ة  هق  هعم 

، لا قر  رولا ، اهل ، يلا  ةقالا  ةناث م  كأت 
اهعج ةلهم ، ةاف  اهلقسا  لل  ئلا  لخلا  يفو 
لت يهو  يئاسا  ةماق  ل  ىلع  لی  م  ىلعألا 

نلب لا  ت  ناراع  ناموم  ناقاس  لا ، ىلإ 
ة .جزالا  رلا  نلو  لاقتلا  ةهز  ضاب  ب  ع 
، لك فاص  اهضاب  ةقلا ؛ نعك  ناوالهش  ناعو  ةعان 

لا لوأ  ىح  اهفك  ىلع  لی  هت  كاد  دسأ  اهعش 
ىلإ ان  یللا  بالا  هت  نأ  نود  هلإ  لت  لا 

". لا ملا  يف  الإ  اواتوأ  يف  ائاد  اهلم  ال ت   " .اهع
قم اهمامأ  افقت  .رم  ع  اهلمأی  هو  رام  لاق 
ةم اهلإ  اهسأر  عفر  .اهسافنأ  اع  نأ  اداك  ىح  اج 

ىلإ بقأ  ففخ  حأ  مسم  عمال  ققر  ف 
داعلا باو  اقع  افن  رام  خأ  .يمالا  زلا  نل 
فللا ىلإ  اللق  عجای  هو  لاق  ةمالا ." ن  نأ  "ن 
داعلا يق  اب  ام  ، كأ  بق  هنأ  حال  ح 
تراشأ اسا ." الفت   " .هع مق  م  لقأ  الصأ  خألا 
اهسو اهفقو  ناعای  اهو  هن  .اهرا  ل  عقم  ىلإ 

.لا لخد  ىح 
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هنأو رام  لاق  اهك ." الاج  ت  نأ  عقت  "ال 
انأ اش ، عقتأ  عأ  ل   " .داعلا هفع  ال  ءيش  ىلع  ی 

". تآجافلا ءيلم 

ةقم اهلإ  ةافلا  تداع  لا  اهلخد  للق م  ع 
". ات اهنإ  الفت   " اهنام م 

خ اك  تاعرألا  يف  علا  ةسم  ةلا  ناك 
ـ لا لا  مامأ  فقت  اهال  نالخی  اهو  ناالا 

ةمقم لاق  یدج " انأ  .الهأ   " .ةقئاف ةاع  تلاو  نألا 
ىلإ سك  ىلع  الج  .اهسا  ناالا  فَّعو  اهفن ،

فاأ اهفاص  نأ  ع  هلإ  تداع  لا  اهم  راج 
راخا رام  اهل  حش  امخأ "؟ فك   " .ةللا اهعاصأ 

لا ىلع  داعلا  عضو  اب  يلالا ، هعضوو  داعلا  ةاح 
نانإك هلع  لت  ةحو  ةقثك  هلح  لا  فللا  اهمامأ 

هو ع  لامألا  فالآ  عی  نام  يف  الاح  دجم   
.هقف لا 

.ةمالا لاق  يت ." اهل  ةك ، ةق  "ل 
اهع لت  ةلل  ةق  عفب  مقن  نأ  حلا  للا  "
ثداح .ينانإلا ث  ءللا  قك ت ب  فلم  لق  ىلع 
امامأ   " .هلإ اهیح  ىلإ  تداعو  لاقسالا ، يف  ةافلا 
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لا ةهلا  زو  زاما  ىلع  للا  هو  هلسأس  عس 
يف لا  ی  ىح  ةقلا  ةماقإلا  ىلع  للل  ل 
ةع ةافلا  لخد  ةئالا ." ةماقإلا  ىلع  للل  ق 

اهعقوو اهعقی ، نأ  داعلا  م  ةمالا  ل  قاروألا  م 
ال ع اهب  رالا  سا  .لصافلا  عج  أق  نأ  نود 
وت اهلو  ههذ  يف  ةذاش  وت  يلا  هلال  ةققلا  لصافلا 
فل  " .داعلا لاق  اك "؟ لذ  يفلس  له   " .اهیل ةرم 

لا لت  نأ ال  رتأ  ـ ، باعتأ عفت  لو ل  عن  اك 
". مأ ه  بتأ  ام  لمأ   " .هسأر داعلا  فخأ  لالا ." م 

ال  " .لا ةلم  يناع  ناك  هلو  دی  ل  اج ." لذ  فعأ  "
.رانا لاق  اهسأ ." ةفغ  يل  جی  نأ  لق  حأ 

ىح يعم  س   " رام لاق  لذ " بت  عن  "
جاسال عسأ  م  لقأ  عضلا  جاس  ". " هقاروأ يهت 

يقر اتأ   " اهنا اهو  ناالا  هن  زلا ." ةقفام 
لالا ةآ  س  ينافس  ت  ل  ينافس ." ل  افتاه 

.لاقسالا يف  لت  يلا 

ءافص ةقرو  ىلع  ناغ  هف  ساو  هسا  رام  ك 
هقش ىلإ  هلصوأ  .فللا  يف  ةحل  ىلع  ةتلا  اهقلأ 

فی نأ  هم  لو  ةیلا  لق  ةع ع  يلاو ل ت 
كارأس  " .هنأش ىلإ  ه  رداغ  اب  اهب ، اش  ناك  ل  اك 
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". ءام

" اواتوأ  " هن ىلع  لت  ةلاع  ةاب  يف  عقت  يلا  ةقلا 
ةغص ةلاصو  رام  من  ةفغ  يه  ةحاو ، ةفغ  ةراع ع 

ةلغمو ةجالثو  يئاهك  نف  هسی  غص  خمو  ماحو 
نأ ال    " .تالعلل ةلعو  يناوألل  ةلفس  جاردأو  نص 

.ةلالا يف  ل  هو  داعلا  ف  هلع ." القث  افض  نكأ 
لق هداعا  لا  رام  ةاح  غس ن  هدجو  نأ  اكأم 

.هقلی نأ 

ءاقإلاو لا  دجلا  لق  اه  ةتر ، ةالا  تم 
رام ل   .ةلا  هه  یأ  ىلإ  ری  نأ  نود  للا ،

ىلإ لصو  هنأ  ناك ی  هحو ، ه  صالا  هلا  تاذ  هرا 
رمألا اه   " .هم ةداعس  كأ  هنأ  اناحأو ی  يققلا  ءاقلا 

ةاجإ لقلا  حاص  ال   اه ."؟ لق  نأ  اذال  ةلهس ،
يلا كامألا  ىلإ  رام  هصا  .لا  ىفلل  ةم 
ةلفك ناك  ةحاو  ةم  فع  هفع ، یلا  ءاقصألا  اهروی ،

تو ىلع  هر  عقو  الك  .فعلا  ع  امات  فقی  نأ 
ناق اناك  .نآلا  هلإ  ةجا  ل  ح  هلخاب  جض 

صاللا ىهقلاو  قلا  هلا  ب  نالی  تامألا 
ىقی لا  ع  رام  هف  غ  يلا  تاقوألا  يف  .ةالل 

وأ  نفللا  جماب  عای  ةقلا  نارج  ب  ك 
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لا لا  قوص  يف  اهی  نأ  ىلع  اشل  ةل  ةلاسر 
ل نآلا  ىحو  .سالل  يمی  هنأو خ  فم  ل  رای 

يمع فتاه  م  ةحاو  ةم  اهثداح  .اشر  م  ةلاسر  ل 
ع ل  .مألا  اهفلك  اهم  هعم  نت  نأ  اهعو  هل  ترو 
اشر لت  نأ  عقی  هل  .اهب  يققلا  رعلا  غ  ی 

يفتو هح  اهلخاب  لءای  ش ، قشأ  الك  ةیج 
لذ لقی  نأ  هلعو  اف  اش  ةلا  اهتكاذ  م  همالم 
قعو تاراقو  م  اب   " .اأ ه  غت  ارو  .اهرعو 

ثِّ ناك  اعاصأ ." ب  م  بت  ةاحو  ةعئاض  قاروأو 
لا  داهلا  هلا  م  يف  هع  أ  الك  هفن 

.حللا يف  هئاف  ىلإ  ام  ضرأ  يف  هلم  م 

حصأو ه ، تعو  لا  عسألا  ع  ةمالا  لت  ل 
هق وأ  لب  باك  هلقی  باش  ىلع  القث  افض  هفن  ی 

.هل هلعف  نأ  هنامإ  ءيش  الو  .هتدالو  هی م  لا ل 

.حالا يف  لاق  قو ." ل  ناك  اذإ  اهلإ  هس  "
ر ةمالا  هلقسا  ةنالا  ةرالا  يفو  اهلإ ." هن  "

هقاروأ خأل  یش  فسأو  ضعأ  ةماباو  س  ام  حرأ 
هلأس ث  یقت ." عأ  ىلع  اغ  ه  لتأس   " .زلا ل 
لق ةع  لاق  لز ت ع س "؟ امأ  ةف  ىلع  ةأف "

ينافس عم  ق  لا  بالا  اح  ". " عن  " رام لخی  نأ 
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ن ةقلا ." اهعم  قت  نأل  ةعم  يهو  لا  كت 
ث اهعم ." لذ  تس  نذإ  ". " اح  " .ام هلإ  رام 

هت نأ  اناع ."  اهلع  لس  اهم  ةقرو م  لوات 
، ةع تاءاجإ  ءاهنإ  عاس  لذ  ةعاجالا ، ةملل 

.ةقرلا هلس  اغ ." اجال  نت  الأ  و  ئجال  نأ 
ةقلا يف  اهرجأ  نأ  يه  ةمالا  اهب  هت  يلا ل  ةققلا 

.هع ةان  جاللا  نول  ةعاجالا  ةملا  اهعفس 

ناك .لاقسالا  م  ىلإ  اهعم  ةمالا  جخ 
نفق ح  لا  ةهج  اهم  ترادأ  ةلاج ، ينافس 

ال .اح  ". " لا را  نأ  ی  ناغ  لا   " .اهلاق
ىلإ دعأو  يهت  ال  لصافت  يف  نثت  تأس  ". " سأ

داعلا عفس  .اعس  قافتالا  ج  .اهمامأ  الج  يلع ."
خلا يف  اهعم  كو  ةفغلل  اث  اهش  ارالود  ةئاثالث 
ةلالاو مالاو  خلا  فی  نأ  هلعو  ةلالاو  مالاو 
لصو ىح  ولل  هسأر  هی  داعلا  ناو  .اهعم  بوالا 

ةقلل ةاف  راحإ  ل ل   " .هعقی لاو ل  خألا  لل 
ناك يلع ." ی  ام  اأ  هو  قص ، ناك  ل  ىح 

ه ف  اك ل  قلا  اه  يف  ف  لا ل  داعلل  ام  لذ 
، ينافس هقت  لا  ىعلا  ةقص  هل  نت  نأ  لق  م 

.ه ههف  لا  ىعلا  ةقع  وأ 
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هل نأ   هف  ناك  نالا  لصافت  اهعم  قای  ل 
هف لع  انام  نأ   .رام  ةلاص  ةك  م  الب  اس 

هضاغأ نأ   اقفتا  .عاسا  نإ  لق  نود  لو  هالم 
ناك لا  رام  عم  اجراخ  ناعلا  لح  .يلالا  ملا  يف 

عفدأسو اهعم  ةفغ  ةقش  لداأ   " علا يف  هو   
ناك هل  لا  لم  ىلع  همالك  داعلا  خأ  ل  تجألا ."

.العف هق 

ةملا يف م  افلم  حفل  هقاروأ  لح  ملا  تاذ  يف 
.هس ثأل  اغلمو  اهش  اتار  هل  و  ةعاجالا ،
رام هت  .اه  هئاق  حلال  اللق  لعت  رمألا  نأ  حأ 

نأ ىلع  هتاضال  داعو  ءا  اك  هجوخ  تل  ةقلا  يف 
هدع م دجو  اغص  افد  جخأ  احو ، لج  .ءام  هقلی 
تع ينأ  فعل  اه  ةعقم  لت  يف  ن  ل   " هاج

ال يهلإ  ا   " .حی نأ  نود  بقا  ءالا  ل  ةالا ." ىلإ 
هی رو  مالا  ةآم  يف  ههجو  حزا  هو  انأ ." ينأ  عشأ 

ةهفات ةق  كأس  ار   " مز اهقل م  يلا ل  هقذ  ىلع 
هی ع  هفلخ ، فق  ناغ  هف  ناك  اهلت ." نأ  لأو م 

حأو هی ، ل  ههجو ، يف  ی  ل  لی ، ل  هفك ، ىلع 
يلا فلا  ةهج  ءارلا  ىلإ  فلا  ح  أخأ  هنأ  داعلا 
.هفلخ مو  همامأ  م  هترص  يفل  اهلع  هی  لقب   
...ناغ هف  ...هف   " خص ةلالا  ىلإ  جخو  ...خص  هف " "
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ىح قس  .يی  وأ  نأ   نود  ةلا  ىلع  قسو  هف ."
هفب ل  هنأ  ناك   هف ."  " ءام ةعسالا  يف  رام  هه 

.ة لاق  رام "  " .تالل اهع  ىلإ  ان  .هق  وأ 
.هفغ لخی  هو  رام  لاق  جل ." سا  "ق 
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غی  ل  ". " رأ ال  ". " فت ال  ..اللق  بشا  "
یلا رام  ءاقصأ  حأ  لاق  هحار ." ىلع  هعد  ". " ءيش

در لق ." ب م  ار ل  ". " زفلوأ  " را يف  هعم  نل 
ةدرالا ةجاجلا  هتن  لا  لا  ىلع  هی  یی  هو  خآ 

ىلإ رام  هن  عت ." نأ  تدرأ  اذإ  بشا   " .اهس ىلع 
لقع يف  ثت  ال  لب ،" یال  خ   " .ةففخ ةب  لو  رالا  ةاف 
قف ناك  بالا ، اید م  افقم  هل  ل   بشا ."! ةاف ،
ىندأ .يعو  فب  لجر  ةلاح  هلإ  يفت  نأ  ام   ه 
ةدوو فلب  للت  لا  علا  فع  ال  هفش ، سألا م 
اهلو ل عقت  اك  ةیل  ل ت  هنال ، فاأ  ىلإ  ةعان 

ىلإ ةجاجلا  داعأو  لا ، اك   بش  .اأ  ةس 
ةلعلا ةلل  ناك  همت ." ال  لو  اهع  داعس   " .ةلوالا
سألا ع  حأ  لللا ، فم  ىح  هسو  ةعسألا 
.عللا ةكالا  ىح  م  الم  ةللا  ع  هنأ  ةنالا 

، ةلوالا ىلع  اقت  الماك  ةغامد  عضو  ةلالا  سألا  ع 
.اهب ف  لا  يفللاو  ةكالا  يی  لا  يمامألا  فلا 
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رأ  " .  ...  ... ناك  خأو  ةن  عو 
يسأر كتأس  ". " حألا ءلا  اه  عتا   " رال لاق  مالا "

". مالا يف  هغ  اسأر  جاس  هتا   . ". " دعأ ىح  اه 
راس ك .رام  هلاق  ام  اج  ع  نأ  نود  هعم  ضو 
هك لا   حألا  ءلا  اعم  ةغ  ىلع  ي 
هل  " ."؟ حاص س  له   " .هالا ةرود  ىلإ  ق 

ع اف  هلع  داعس  لا  بالا  ناك  هسأر ." فی  ىح ال 
ةلقم ةكاذ  هت  هلالخ  لا ی م  حلا  مالا  ه 

قلاو ةهالاو  لاو  لاو  لاو  غلاو  لألا 
م هؤافعإ  لب  هل  الح  ل  بالا  ءاقلاو ، قفلاو  ةغلاو 
هق نأ  عاسا  لا  ءيلا  بالا ه  .لح  لا ع 

". هم  " ةعرألا هنام  مای  اك  ائان 

ىلع هسأر  ين  هنأ  عقت  حالا  يف  قسا  ح 
، خلا ةاذ   هنذأ ،  فلخ  ولا  ع  ةلوالا ،
ع حو  هساح  قفی  اع ، اع  هسأر  ءاعأ  لی 

هعضم يف  ءيش  لك  نأ  كأی  بألا  لا  هنذأ  ع 
.قلا عل  اعس  ناك  هنأ  .اهنام و  يف  ههاع  ىح 

ةثالث س  جات  الو  لأل  ءاعلاو  باعلا  اه  لك  جات 
نأ ری  .س ل  ال  اعس  نل  تارالود  ةع  سوك 

.اهب ساحإ  قفت  لا ح  اهل  ةهفات  ةالا 
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لازام رام  للق ، ةحالا  ع  ةعالاو  لا  ملا 
قلا م ىهقلا  ىلإ  جخ  ةحرالا ، هال م  ناك  ائان ،

.هقل داعو  اففخ  ارافو  ةهق  حأ  ةالا ،
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يناثلا لصفلا 

اكسیلاك 
" الازغ دراطي  طویقلا  "
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هو داعلا  لاق  ينافس ." ل  ةفغلا  ل  هس  "
، ينافس هس ل   " .هراج ىلإ  هدعو  هقح  ىلإ  ی 

اهرافإ اهنأ  قص ." كروی  الأ  لع  اهنأ ل ت  ج 
حأ اأ ، انأو  ". " خأ ةهق  رأ   " رام لاق  لا  يفو 
ةهقلا ال  سأ ." ال  ىلوألا ، ةلا  يف  اه  ". " ففخ راوب 
همس  " .داعلا لاق  يققح ." نامدإ  اه   " .ةرالا يف  اهو 

اع ل  اهس  عن ، ". " لا فعت  " " قلا عم  اأ 
ةاهن يف  قلا  ت  ل  ةصاعلا ." لق  يف  ةعمالا ، ع 

ةهس م  ع  حت  ل  سالا  نأ  وی  .ةحدم  عسألا 
اه   " .راودأ ةثالث  ةغص م  ةاب  مامأ  افقت  .ةحرالا 

ةغص ةقش  ينالا  رولا  يف  .رام  لاق  الاغ ." ةللا 
ةلم ةحل  ينافس  قلع  بالا  ىلع  خأ ، ةقش  روات 

ّقلا نال  ةرص  اهتو  الاك " لم   " اهلع ك 
ساللا م  تع  جن  ئالا  ىلعو  .الاغ  درا 

نأ لق  .ءادلا  ةلمرألا  عن  م  تع  ىنأ  هف  قلع 
يضالا ماعلا  لاه "  " ااق اه م   " رام لاق  بالا  ق 
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اذام هف  داعلا ل  ل  مداقلا ." لاهلل  اج  داعسا م  وأ 
عسو بالا  ق  .ق  ام  ف  نأ  هلأ  لو  ق 

ناك بالا  ف  ح  اللق ." نا   " لخالا م  اهتص 
اك لءای  لا  يف  اهاقلا  يلا  ةافلل  يلالا  هلا 

احام ءاضأ  نأو هللا  ةقم  ناك  .يهلإلا  ءاهلا  اه  مامأ 
.ج يف 

هلع نللا  ينل  ماح  بور  تت  ينافس  ناك 
ألا هلا  قف  بولا  ةرام  ةمالعو  ةنلم  تاشاف  مسر 

ةرالاو م ةلا  ةفلا  لعلا م  هؤج  لی  لا 
". الفت  " .نللا شاق  تاعامو  ةهكافلا  ج  نأ  ةفهل 

اهاش اهمامأ   كت  يهو  لكأ  ث  لاق 
ىلع لل  ةلقلا  ةلا  ةضرألا  ىلع  قلا 
.اهل یعقلا  تاذ  ةلا  ةرات  ةلالا  يف  غص  يسك 
شاق نا  قاس  ىلع  اقاس  عضو  ح  اسا ." "

هی نأ  نود  هب  داعلا  حاشأو  .ةهكافلا  نللا ع ج 
يف ام  يقو  هم  ةأج  كأ  ناك  لا  هلمز  لعف  ةدل 
ل عقت   " .لا جض  ىلع  شاقلا  عت  يهو  اههجو 
". ابأ اتأت  ل  انأ  عقت  قلا  خأت  حو  .اكا  اتأت 

؟ ةفغلا رأس  له   " .فلب داعلا  رعاو  ةهالب  رام  با 
.نآلا فغ  يه  علا  ". " اهل اثاثأ  هن ل  نأ  جان 
داعلا جخأ  اع ." اع ، ". " امقم ةجألا  عفد  لع  لو 
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لخد ث  هتخأ  .اهل  هلسو  هلع  اقفتا  لا  ةجألا  غلم 
اناك اهنأ  ناالا  هنا  .اهءارو  بالا  قلغأو  .اهفغ 

ةلالا ىلإ  اهی  لو  اهتانو  ةلا  اهلصافت  يف  قراغ 
ةرالا ةلأم  نأ  وی  ةغص  ةلاص  .اهب  نال  يلا 

م لف  .اهماسا  ه  ار  دقلاو ، ةققد  ل 
لا لالا  اه  غت  يف  اهك  ف ش س  نأ  لا 
هفع یلا  لصألا  نالل  افم  ةلالا  وت  .هص 
اهلع الج  يلا  ةلا  ىلع  عضو  .لا  دهلا  داعلا 

ةقلا سلا  تاناح  مسب  هكاح  ت  اوی ، اشفم 
مسب لاو  شرافلا  ءاهلا  ءان  اهف  كت  يلا  اهتاذ 
ماحأ مالحألا " خاف   " یعلا م ةلالا  يف  قلع  .للا 

فافلا خ  م  ةئاد  لش  ىلع  ةعم  ةفلم 
ر اهفاأ  م  ىلتو  تاتالا  م  راتوأ  اهلخاب  ات 
قلع نلم ، زخو  اهفع  ال  حراجو  رنو  مو  ناقع 

عم م سام "  " يفخ جرالا  اهفغ م  با  ىلع 
لا امأ  .زرألا  ش  ءال  م  ةغص  الالسو  لاغلا  لج 
ح اهفلخ  ةقلعلا  ةدالا  ه  هحاصو  داعلا  لهذأ 

ةعلا ع اهلاشأو  اهت  يف  فلت  ت  ل  .نال 
ناك ارو  .ولا  تب  يف  ت  يلا  ولا "  " ةداس

حملا تاذ  ل  دورالا  ف  نأ  لق  ولا  برالا 
رلا راع  ئالا  ىلع  لعلا  لجلا  هل م  لا 

326

www.jadidpdf.com



ةدالق هقرو  هسأر ب  للا و  رازإ م  هترع   
.اهعراص يلا  تانالا  ماع  م 

ةه يه  له   " داعلا لاق  ةلالا  نالخی  اهو 
ةه ههأ  الا ؟ يف  هت  لأ   " رام ض  ءاح ."؟

ار وأ  ". " راثآ ةعماج  قف  يه   " .ةناث ض  ث  ءاح "؟
"؟ خرات ت ع  ". " خرات ت ع 

!" خرات نأ ت ع  ىقأ  ام  "

ال " "؟ اذام  " .رام اهع  ل  ةههب  داعلا  لاق 
يسو ةق  ةلوا م  الإ م  ةلاخ  ةفغلا  ناك  ءيش ."

سأ ال  ةلوالا ، ىلع  يقنو  اه ، لا  عس   " .هم
يف ةعورلا  ةنالا  با  ناك  .ایج " اسك  شأسو  .اهب 

". هجاحأ ال   " .ارم ئالا 

احو لت  هلل  مانو  ةیش  ةاب  داعلا  ةفغ  ثأت 
دی ل ناك  .همام  بات  خأو  هق  لاغت  رص  الإ م 
ةعق م لعو  ئالا  قف  ناغ  هفو  اشل  ترص  لع 

لصافت ىلع  فعی  هماأ  ي  ناك  .هتلاو  وس "  " ةداس
نأو لاغلا ، يف  اهتا  هات  يلا ال  هجلا  فلأو  نالا 
يَق نام  يف  هب  بغلا  غ  ءالهب  قلأ  لاعلا  لود 
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.هباغ ءوهب  مانو  ةضرألا  ةلا  ةفاح  ىلع 

يهو لوألا  رولا  يف  هتراج  ىلع  ةت  لوأ  ىقلأ 
" اه  " ةقم ةلو  ةمابا  تدرو  بالا  ع  هفدات 

لفق ت  ينافس  نأ  حال  .اهنأش  ىلإ  ةعم  مو 
هل لاق  حالا  يف  جت  يهو  لخلا  مامأ  ةئاهلا  اهجارد 

اكاش هسأر  ه  ملا ." زلا  لا  ةقفام  ىلع  الح  ار  "
ل ل   ةالا ، مامأ  لا   صالا  لل  ترداغو 

ی ءيشال  هیاهن ، ىح  قلا  لا  راس  قر 103 .
هحاص نوأی  لقأ  وأ  هع  باشو  ةصام  تب  ههانا ،
ةلام جأ  .هقص  لاق  اك  ةل  هنأ  خ  ام ، نام  يف 
هخأ ال  اثی  ل  ناغ ، هف  عم  خأو  هلاو  عم  ةفتاه 

ن ح   " .هفتاه لو  ماأ  م  لا  يف  اشر  راز  هنأ 
لا يف  اع  قلا  ناك  هم ." اهب  لتأس  فتاه  ع 

قراف عم  لماعلا  نأ   هلع  .نآلا  اهلع  ترداغ  كألاو 
هتدع يف   .نالا  ةفاقث  عم  لماعلا  اك   قلا 
لح ةلعو  حافت  هس  م  قلا  للا  م  شا 

والا م فلا  نأ  .اناجأو خ  او  ست "  " و
افر يف  ار   " هضاغأ عضف  هل  ينافس  اهت  ةجاللا 

الو ةق  انالأ  هدع  ىلع  ننی  هراهن  ىمأ  احاو ."
ه ل  لا  للا  امأ  خآ ، ىلإ ل  لقنا  ام  هاصأ ح 

.ع قی  لف 
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يف ل  ناك  اع  ةمالا  يف  ينافس  تداع  ح 
.احفم اخ  لت  ةغب  ناغ "  " بالا ق  .هفغ 

ىح اعش  اقم  نل  زلا  ةقفام  ىلع  الح  كوم ، "
يكام له   " .هر ت  ةكام "  " ةلك ناك  كام ."

ال نت  نأ  ج  نامألا ، يف  نأ  قعأ ، ال  " "؟ فلا لت 
.خآ نام  يف  ةحر  حت  ام  نام  يف  ةعللا  و ."
بأ ع ف  يف  ةقفالا  باخ  هلس  هسأب ، قأ 

.هفغ ىلإ  داعو 

را يف  هلإ  فعت  لاث  یصو  رام  هراز  ءالا  يف 
"؟ نآلا عس  اذام   " ةیلا يف  ىهقم  ىلإ  ارداغ  زفلوا ." "
يف ه  م  ع  نأ  اذام   لعأ  ال   " .رام هل  لاق 

فن نآلا  نأ  .لعو  ةداق  ةزاجإ  ىلع  لت  ". " يعضو
ل ت " ."؟ لعأس اذام  سهم ، انأ   " .یلا لاق  ك ."
اذامو ". " امأ وأ  اك  م  جت  ل  اذإ  سهك  الع 

هنأ وی  لا  یلا  لاق  تاملا ." يف  لعس  " ."؟ لعأ
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ار ال ". " تاملا  " يعت ام  داعلا  هف  .اج ل  للا  فع 
.یلا  یح  رام  عق  عسأ ."

هه .عن  ". " ةداق ةزاجإ  ىلع  لح  نآلا  هلا  لع  "ال 
لللا فم  لق  .یلا  ی  اه ." هألا  ةقرلا  يه 

نأ هلعو  ةئان  ينافس  نأ  .هس خ  ىلإ  ةناث  داع  للق 
.مای نأ  لواو  فعلا  فقی ع 

ةیلا هتاح  لتو  ىشالت  ةغلا  هلكام  تأب 
ةغص ةلمو  ه ، اصاخ  افتاه  ل  ةیج ، قاروأ  عم 

هلع لق  ب  ناع  ةلاع ، ىقسل  ةشألا  عو 
ءاقصأو لا  يف  باحو  ةعاجالا  ةناعإلا  شو  هلئاسر 

ةئاه ةجاردو  لقألا ، ىلع  نآلا  ىح  ءاب ، بلق  للق 
.ةلعم

اهماع لوات  ءام  ةمالا  يف  ينافس  دعت  ح 
.ناك ت اك  ءيش  لك  تتو  اهقاأ  فت  ةلالا ، يف 
لا ـ  بعلا لجلل  ةلا  ةرلل  هفلا  اهباعإ 
.يغی ام  كأ  الخو  افنو  اتم  اهش  وی  .هفعت 

اهل كت  ك  للا  جراخ  وأ  هفغ  يف  همی  لغأ  ع 
اهتزلو لا  اهلاب  تت  .ةقلا  ةق  يف  ةصخ 

عت اهعش ، عت  لا ، دهلا  تامسب  ةلا  ةقلا 
ةمالع بألا  ةضالا  ءاح  اج  تو  لوالا "  " اهعق
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عقو م  يه  اهنأ  فع  هفغ ، با  قت  .ءالا  الف " "
ينافس  " .رام ف  ةنراقم  هلع  دعت  لا  اهلمانأ 
ةللا ناك  ةلج ." يف  هس  نأ  جخأ  .ال  ". " يلفت

ف لی  هو  اناحأ  اهسرا  ةئاهلا  تاجارلا  ىلع 
عرام نوروی ب  الاغ  ةلا  ةقلا م  لالاو  ءاقلا 
نودع ةقلا ث  قلا  ىح  ةعلا  اهسو غ  ءاهلا 

.رلا قلا  تانأو  قالا  ثاهلب  ءالا م  يف 

ةصفلا س  الو  اج ." ةیلا  فعس  اه  "
ح .ةلتاق  ةاتب  اهنوزا  يلا  عرالا  حأ  سا  ف 

صاع اهم م  اع  ةالا  قفت  اناحأ ، ىضفلا ، يفت 
هلعو .لللا  ىلع  عی  ل  اه  ءيش م  لك  .اهتراثإ 
قلا عم  هلماعتو  ةئاهلا  ةجارلا  ئاق  تاراشإ  لعی  نأ 
ةضار ةسرام  اهنأ  هلحر  ع  لو  .اهتامو  اهتاراسو 

هف ينافس  عم  یلا  ةعم  لو  ةیلل  هفن  قتو 
ىلإ  ناج  .هلإ  ثت  الو  اهث  ال  اهفلخ   
ةقلا نالخی  حو  بالإ " ةللا   " عرال ذالا  لاقلا 

له  " .اهناج ىلإ  فقو  ينافس  فقت  زواد "  " ةل ةلباقلا 
لو ی قلا ." جلخ   " افاك ىح  لن  ابأ ." ال  " ."؟ عت

.ةدعلل يف  ام  ةعسالا س  يف  لا  بوغ  ىلع 

الداتو باش  الوات  افالا ، مامأ  جارلا  افقوأ 
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دقأ انأ   " .ةحالل قلا  قلا  ح  ام  يف  اقم  ایح 
ام جأ  ينأل ال  " ."؟ نأو ةحاب ، مانأ  ىح  می  لك  يجارد 

عسأو فعأ  ك  " ."؟ می ق  فك  ". " هلعفأ
". لا ةلل  عم  هسأس  فعت ، نأ  فعأ  " ."؟ يناغألل
لو ةلباقم  م   یئاع  اقلناو  لا ." ةلل  هس  "
يهو هل  لقت  ةعم ." ةلج  ناك   " .ماللا لح  ىح  ال 

ةالل ئلا  بالا  دع  يف  اهر  ةللس  ىلع  لفقلا  ت 
ىلإ لك  ناعو  لباقلا  دعلا  يف  هجارد  و ه ر 

.هفغ

هلخاب اج  حی  ل  ل  لا  ةلل  ی  ناك 
ىنألا لاك  م  ةقلا  ةلا  اهترص  لو  .نآلا  ىح 

، ةلللا لت  رام  ل   .ههذ  م  اح  لغت  تأب 
يهت نأ  ع  نأ   رقف  .هلاغنا  رعاو   هثح 
لللا فم  ىح  هحل  ه  ث  لكأو  اهماح  ينافس 

ج اهب  عضلا  أب  .اهم  الاتا  وأ ی  اشب  لل 
عضلا عت  نأ  عاساو  هداعو  هلاقعا  مه  ع  اع 

هحأ م لجك  هعم  ثت  نأك  .ثح  ال  یاغم  عقاو  ىلإ 
تو ةهم  يف  اهع  فاس  لجك  ع ، نام  خآ ، نام 
بالا ه  قلا  علا  ىقو  .ههم  ءاهنا  ع  هتدع 
يهتو كنأس ." ". " لو عم  نكأس   " .اهب حلا 

.قلا ةملا  تالالا 
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ماسر اهل  اهسر  هترب "  " ةرص هل  لسرأ  ق  ناك 
ةرص ال اهلو  هفلخ  اهقلع  ندراج " فك  " ـ لا يف  يناب 

اهاعو ةجاو  اهمالم  ق  يلف  اهعش  .نآلا  اههت 
ماعأ م ع  اهترص  لست  نأ  لت  .عمال  نز  يك 

، انح كأ  اهمالمو  اللق  ادامر  اهعش  نس  نآلا ،
امو .عالا  اهب  ت  فم  نز  يك  اهعو 
نأ يه  هجات  امو  .لتو  هه  نآلا ب  اهترص  هقف ه 

ثی نأ  فی  لا  باعلاو  لا  هشأ  ع  نآلا  هات 
ع الو  ةلا  ههاع  ع  اش  اه  نأ  فی  .هع 
يلا ت ماقنالا  ةرب  الو ع  ت  لو  خ  لا ال  هلذ 
ی الو  هتت  ل  ثإ  م  امات  اهلت  ی  ناك  .هلخاب 

ثس ناك  ثح  ام  نأو  .هف  نلا  رعش  لت  نأ  اهل 
.خأ باسأل 
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ةفو لا  ةاف  عم  هل  ىلوألا  ةقتلا  ةهلا  لا ،
هو يف  علا  مألا  ثح  لذ  نأ  ل  عقی  ينافس ،
هقو لو  .اشر  ةاف غ  عم  ةهس  يف  فلا  دم  فل 
همق اه م  اقلعم  هقی  لو  مألا ، همز  نآلا ه ل 

نأ عقتو  لا  راهن  هفغ  ج م  ل  ةاهن ، ام ال  ىلإ 
العف يهو  .لا  يف  ةح  اهل  ع  ل  اه ، ينافس ل 
ةعئا م  ادورو  ت  اع  جخ  .لا  يف  ت  ل 

يف رلا  م  م  ن  ةجاجزو  فصلا  ىلع  درلا 
ةهل اهفن  عت  اهنأو  ییج  سأك  تشاو  ةیلا 

، یج شف  قلا  اهشفم  لساو  ةلوالا  تر  .ةجام 
فلت اهماح  ق  ع  اهفغ  لخد  ث  ةلالا  تع 
اهرص ةرات  اهعش  فلت  خأو  لفسألا  اهئج  ىلع  ةفم 
قلأ .حلل  حفلا  اهكاش  هی م  لا  ءاهلا  اراع ل 

ةللا ةآلا  مامأ  فقوو  ةفغلا  ةضرأ  ىلع  فلا 
غت اهنأو  اهج  ىلإ  تن  .يعلا  اهماق  ل 
.لعلا ءاعو  قفلا  ةحو  م  هتداعسا  ع  هلإ  فعلا 
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، اهیهن ةراساو  لفلا  اهخ  ىلع  ةفلأ ، هلع  م 
فللا اه م  احأ  ةفلا ، لوأك  تزرالا  اهلحو 
تن .اهفاأ  ةالصو  هه  ةراسا  كأت م  اهیب ك 
هدو لا  تلا  ز  لوات  .باو  هافلا  لل 
.اهنذأ هقع ت  ناك  لا  اهع  عضو  .لاقتلا  ج 
عق والا م  ر ر  ام  خأ  اناف  ل 
خألا تو  اه  فم  ىح  اهرص  ىلوألا  يغت 

احفم اهمق  ىح  لو  اهخ  لح  هلا  رالاك 
م ةه  ناك  لا  م  اناف  لفسألا ، ىلإ  اهسو  م 
لفت ع نأ  لقو  تاس ، لق  هتترا  اهنأ  تتو  اهلاو 
لو اح ، اهرداغو  اح  اهتاح  لخد  لا  حلا  لجلا 

.اهتاح هع  لجر  لخی 

هقذ لح  ه ، لخد  ماّلا  م  جخ  اهآر  ح 
هع اع م  عضوو  هالم  ترا  .جخو  اعس  ساو 
هفغ ناك  .هماه  ىلإ  لو ی  لا  ةلوا  ىلع  لا 
اهف لما  ةلالا  يف  اهال  بالا  حفو  هدع  خأ  .ةآم  ال 

" شالا  " ااو سألاو  لا  ةق  عضو  .ةلوالا  تت 
يلا دورلا  ةزافلا  يف  قلا  درلا  لبأو  راخو  رج  ةلسو 

ةجاجلا نأ ف  ع  لباقلا  يسلا  ىلع  لج  .اهتشا 
اذامو  " .لاق لق ." م  اه  بشأ  ل   " .سأك اهل  صو 
لا نلقو  ةصاخ  ةسق  هل  اه  ". " ةب ش  " "؟ ش
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اداح اغ  ةم  لوأل  هف  يف  هع  ناك  فم ل ." لا 
اهل فع  أب  .لاق  هلع ." داعس  هی  ال   " .هع غأف 
ل اهل  .فلا  ب  يف  هداعا  لا  هرهل  فع  هنأو 

لت يلا  هی  ةف  عأ  انو  هفع  عم  اك  لعافت 
ع فقت  .ةجودلا  ةلا  راتوألل  اهعامو  ةلا 

ينالا سألا  بشو  يالل  اهراخا  يلا  ىلوألا  ةعقلا 
اهلأ ع س نأ  دارأو  هناج  ىلإ  دعلا  ىن  .هعضو  لا 

" مالحألا خاف   " حأ مامأ  فقو  .فلا  ةلالا -  هه 
.ةأف هل  لاق  .هع  اهلأ  نأ  لقو  .ةلالا  يف  ةقلعلا 

، ت اذالو  ". " يت ه  هتأ ، ل  " ."؟ اذال ت و "
حل انام  يف ج  ل ت  ". " حجأ نأ  رأ  ةفسآ ال 

اهنأ عقت  ةعم ، قس  ةعمد  حال  اهنأو  لاق  یج ."
.هفش قلا م  هسأك  يف  قس 

يف ثح  ام  راخإ  ال   .ةعقم  ةاجإ  ل  
عشأو هلمأ  ال  لا  يو  يف  عأ  انأ  فعت ،  " .تالك

لاق يل ." ةلا  ةجاهم  یت  ال   " .لاق هف ." ةققح  ةغ 
ةعلا ةلوالا  ىلع  سألا  ع  ةلا ، ىلإ  دع  هو 

اه هات  امو  لصألا  نالا  انأ م  .ةجاهم  ل   " .همامأ
ينل ال فعأ   " هعاقو ...لو " يرات ." ىقت م  ام  ه 

للا دسألا  اه  يقع ه  يل م  ىقت  ام  لذ ، ىلع  لی 
روس ". " اج سای  هارأ  " " ...يت عم  سای  ال  لا 
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ناك ". " علا لالا  يف  ال  ق  يلا  ةعلا  ام  می  يف 
ل ولا ، اهلع  لنو  ةدالا  هه  لم  ع  انؤان 
". ةضرألا ةلا  م  خآلا  نالا  ىلع  عت  اهنأ  فعأ 

اهعقت ةقلعلا ، ةدالا  يف  ةماغلا  لصافلا  ىلإ  ن 
ع لأسأس  ك   " .لاق ملا " ئا  ه  ال   " .ةأما ةرص 

.ةللا ةلا  ىلع  اقفام  هسأر  ّه  مالحألا ." خاف  ". " هه
ناك ةأما  كاه  اضرأ ، ىلع  عن  اك  اناسأ ح  يف  "
اش حو  ةلا  مالحألا  م  سالاو  لافألا  يت 
نامإ ع  لو  امأ  قفت  لالا  ىلإ  دلا  نوجاهلا 
خاف ةكاح  ىلإ  تاهمألا  تعف  لافألا  يت  نأ  ةألا 

فعأس ل ". " لافألا ةلا ع  مالحألا  عل  هه  مالحألا 
يهو ةوب  ساعأ  ةعقم  اهل  فع  يیم ." م  ةغأ 

هل ترادأ  .حت  لو  اهسات  ةقر  اهل ع  نأ ت  لوات 
هی عضو  .اهقای  نأ  هم  لو  اهثات  م  ىقسم 
حأ .راعلا  اهسو  ىلع  خألاو  اهخ  ىلع  .اهلح ی 
داقی هو  هعم  لیاتو  ئفالا  لا  هلت ت ن  هب 
يقُت ناك  اهل  اللق  ه  لت  نأ  نآلا  دی  ناك  .ت  اك 

.اههجو د  نأ  اهم  ٍةه ل أل  ج  اهب  غافلا 
ىلع ننی  لجو  اهباش  لل  لجو  اهقر  هنأ 

.هدع

هت نأ  لقو  هخ  ىلع  هلق  ةهلا  هنا  ح 
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مالحأ  " .هل هعأو  ئالا  ىلع  مالحألا م  خاف  حأ  تخأ 
.لذ يف  حت  انلا ل  خاف  نأ  ف  هو  با  ةعس ."
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- 4 -

لو هكام ، عم  ينافس  هل  تحأ  ءام  تاذ 
ةعقلا ةلسألل  تااجإلا  ع  هقلل  ةمالا  نأ ی  هم 

م ىلإ  يلالا ، ملا  َةص  اعم ، اقفات  .يضاقلا  م 
لقت نأ    " .ةللا تااجإلا  الم  رداغو  ةمالا 
ىهنا .ءيش  لك  لقس  .لق  ام  فع  ناك  ءيش ." لك 

يف ءام  هات  نأ  هم  ل  يلا  ينافس  نود  داعو  ءاقللا 
تارالا حدزا  يلا  ةیلا  عراش  يف  راس  .لا 

.اففخ ارافإ  لوات  ةرالا ، تاعلا  حأ  لخد  ةرالاو ،
نود ءيش  لك  يع  ءيش  لو  .ددی  ناك  ءيش ." لك  لقأس  "
نت نأ  يلا ال   ةلا  هیاح  هه  اشب ، هقالع  ةس 
ةصاخ ةداع  روی  نأ  ةمالا  هم  ل  .ءيش  لك  ض 

لك يهس  هاع   " .اهباسأو ههاع  ع  اقت  لل 
.هل لا  ةداعلا  ناع  م  كأت  .هل  لاق  ق ."
لوأ رو  نغلو "  " عراش ىلإ  جخ  ةجأ ." ةرال  جاحأس  "

له  " .هلإ ةرالا  دق  لا  لجلا  فلا  .هفدات  ةراس 
". قعأ ال   " .اج اهفع  ةوب  ةهلب  لاق  لق "؟ م  یأر 
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ةل أت  ةغلا  ةلسألا  هه  نأ  فع  ناك  يك ." "
لو .ال  لق  نأ  دی  ناك  .يهی  ال  عجب  يهتو  ةحاو 

م یأر  انأ  نذإ   " .لجلا نذأ  ىلإ  عسأ  ناك  عن "  " ةلك
نأ بالا  لو م  ةرالا  فقوأ  تأ ." انأ ال  .ار  ". " لق

ةجألا داع  ىلإ  هی  م  ث  يمامألا  عقلا  يف  هعم  ی 
عقلا يف  هعم  لج  .لذ  ىلإ  ناغ  هی  نأ  نود  هقلغأو 

مق لا  داعلا  هعقت  لاو  داعلا  رالا  أب  .يمامألا 
ك ه  اعس  لجلا  ناك  ناغ ." هف   " یلا هسا  هفن 
لصو ح  ةل ، ةفالا  .هلهأ ل ت  ىقلا  م 

هل مقو  ةجألا  هم  خأ  نأ  لجلا  فر  ةداعلا  ىلإ  داعلا 
اقفتا كارأ ." نأ  رأ   " .هساو هلم  فتاه  اهلع  ةغص  ةقرو 
.هم هعم  یلل  اهن  كأ  ئالا  اب  اعداتو ، افتاهی  نأ 

جلاعلا رلا  با م  ام  ةداعلا  جخ م 
لا لا  فِلأ  هنأو  ةفالا  نأ   رقو  عرالا  ىلإ 

هو هم  لی  عس ." ةلآ  ءال  جاس   " .هم ءاج 
زعلا هنذأ  ةرق  كأ م  ددت  هاصأ  لجك م  اهع 
.اهیقت ءاسأ  يلا  ةفالا  هناخ  قو  لا  لصو  .اهعأف 

را لتا  .نآلا  هلعف  ءيش  ههذ  يف  لو  اعت  ناك 
ىمو .ةتص  ةلاسر  هل  كت  لا ، جراخ  هعقت  دی  لو 

ناك .قلا  هلا  ىلإ  ةناث  جخ  .اهلع  دی  نأ  نود  راهلا 
ههب ملا  م  قلا  اه  يف  هی  حأ  الو  ةحالا  ةعالا 
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زوألاو لا  راك  ع  لا س  لاو  ةعالا  لا 
عزات ةدامرو  ءاب  سرانو  ءالا  لح  ع  لا  لا 

قو هلا  لا  اه  يف  ال  لج  .ماعلا  ااق  ىلع 
ءض فخأ  ىح  ثات  تب  سرالا ، مغ ك  عجا 
يف .لا  ىلإ  ائاع  هنو  لاق ، س ." ار   " .لا
يف اهتو  ينافلو  هل  ءاغ  يجو  شا  لا 

.اللق فعو  نأ   رق  .خلا 

هفغ يف  ل  ناك  .اهعم  يف  ينافس  تداع 
لت ناك  ةع ، اهعفو  ةقاعلا  هنذأ  يف  علا  ةلآ  ع 

يلا هخص  تصو  اق  اهل  ىلع  قعلا  ی  تص  هل 
.هلاو هجو  ىلع  قعلا  فك  تص  هناسأ ، ب  اهب  مأ 

ماقنالا ةرب  ت  لا "؟ اه  ىلإ  اه  نأ  هل  اذال س  "
تص عس  .بالا ح  حف  .ران  تدرب م  حأ  اغ 

" اعم لكأس   " اهفغ با  قو  جخ  .اهفغ  لخت  ينافس 
جخ .ةیلا  خلا  ةلوا  ىلإ  لجو  اللق " يننا  "
اهیهن ىقلم  ىلع  اهرارزأ  لغت  ل  ةق  ةما  ينافس 
.يس ش  اش  ..هوأ   " .اهفك ىلع  الم  اهعش  ةرات 

يف جولل  ع  نأ  هم  ل  الكأ ث  .با  نأ  ."
نأ لق  قعأ " ال  ". " س  " .جارلا ىلع  ةملا  اهلج 

هتغ ماعلا  ااق  فی  ه  اب  اهالم  لل  لخت 
.لاق لف "!  " اهع
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ناخلا نل  ىلإ  لت  مغلاو  ادرا ، ءاهلا  ناك 
يف اهلج  ناك  .اهباهذ  يف   ت  لو  فلا ،
حو ءالا  لق  اقت  ةرالا  م  ةلالا  ةیلا  عراش 
الواح .ةعقم  ةراغو غ  ةأف  تمأ  داتالا "  " هم الخد 
ىح ةفالا  لو  قلا  ةللا  ىم  با  لخ  اذلی  نأ 
ىح اهغ  نأ  لل  حت  نأ  ةلفك  ناك  ىلا 

ءالا ينافس  ةزلب  لتو  اقت  اهالم  .اعترا 
ءادلا اهیهن  ةلاحو  اهج  لصافت  حضب  اه ف 

ال دات  يف  نآلا -  اهای  اك   - ءالا اهتو  یات 
ءاهلاو اللق  فتت  ناك  .اهع  هع  عفی  نأ  هل  ح 
تخأ ىح  أهت  اهلو ل  أهت ." ىح  اه  ىقس   " .كأ دی 
.اهج شاعترا  ةمواقم  ع  عتو  العف  فتت  ينافس 

". يلع داعاو  لا  ىلع  تعا  لع  ال  ". " فتت نأ  "
سدو اهالم  لبأ  اهفغ ، لخد  .للا  ىلإ  اداع  ح 

هج ةئال  حتی  .ئفالا ل  اهفال  يف  امات  راعلا  اهج 
داع .هشاف  ىلإ  دعو  نأ   رقف  لا  ءا  لللا 

يف  اهسافنأ  قلا  مغلا  انأو  ةراغ  هی  لا 
تص هخأو  هكاش  حف  .خأ  ةلل  تداعو  اهتدع 
.ةع نآلا  اهای  يلا ال  ءالا  هعم  لالك  همو  لا 
هی و لا  هل  ءاج  لللا  فم  عو  دعلا  لوات 
ناك ءاثألا  لت  يف  ع ."! مأ  ل  ا هللا ،  " خص ه  عأ 
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فد سد  .اهفال  ت  ّىلا  م  فتتو  ت  ينافس 
ل ىلوألا  ةللو  ةلللا  لت  يف  .مانو  هتداسو  تاتلا ت 

اشرو ينافس ؛ قای  ناك  ح  تم ، يلا  لا  ةمأ 
علا ث ی ه  ا  هلإ  ةلا ت  ىلع  همامأ  لت 

اهیی م  اشر  خأو  ينافس  عی  ضرألا ، ىلإ  اهن 
.اش يل  يعت  ضرألا ال  ءان   " اهنذأ هو  ةق  اه 

فاأ ةم  لاز  ام  ينافس  لو  و ." ا  يح 
يف هتأت  داللا  هجوخ م  ىلوألا م  ةللو  ق  .هلاخ 

.ی هشأ  ىلوألا م  ةللو  .للا 

ةجاجز ش  .حالا  يف  لعلل  ينافس  هت  ل 
ىلإ هت  نأ  لوات  ة  قو  اهتداسو  نا  يلا  ءالا 
اهتص وأ  اهح  ع  .قسا ل  .عتو  قلا  خلا 
هحأ لا  لا  دهلا  لب  نت  يهو  قلا  اه  لم  يف 
ةنخ اهلع  يفت  نأ  لوات  يلاو  ةعالا ، اهتح  م 
اهعس خلا  لخی  هو  دت  لو  بالا  ق  .اهب  لت  ال 

ناك لخدأ ."  " ةناث بالا  ق  ناغ ."  " جأ ت  دات 
.ألا م  اهافش  لتو  واح  اهاعو  اقوعم  اههجو 
ةجاللا م  ءام  ةجاجز  لوات  خلا  ىلإ  َعسأ  ءام " رأ  "
ف ةراع  اهنأ  حال  بل  لعا  اهلإ ح  داعو 
لوات خألاو  هلع  ای  عضوو  اهرص  ىلع  ءاغلا 

ىلإ ةجاجلا  تداعأ  هت " ال   " .ج نأ  لفف  ةجاجلا 
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لأس ةداعلل ، باهلا  یت  له   " .ةغرافلا خألا  راج 
". ةللل هذاو  يفم  م  ادقن  خ  .ال  ". " ةجأ ةراس 
يهو اهنا  ةغلا  ةلوالا  ىلع  ةغص م  ةقرو  لوات 

راع اهفك  ةرات  لعلا  اهفن  عاسا ع  ام  يفت 
اضاو وی  ءاود   سا  .مامألا ك  ىلإ  هی  اهعشو 

هت ل  اذإ  .فلا  م  اه  يل  حأ   " .اهی ةشاعترا  غر 
ىلإ ـ  هت نأ  لفألا  م  لأ  ". " هع يللا  لأسا 
ةفسآ ". " هتاذ جالعلا  ه  عضلا  فل  ل   " .لاق ةداعلا "؟
ت يهو  اهلإ  ع  نأ  نودو  .لع  ال  يعم ." عزأ 

اهلخی م ةقالع  يف  ری  هنأو  اعم  جخ  .ةفلا  ىلإ 
.لع ح ال 

كی هنأ ل  هأجافو  همن  ءاثأ  ام  قو  يف  لا  فقت 
لدات اع  كت  .تاحالاو  ةفصرألا  ىلع  تاعقمو  اب 
علت ءالا  تاحا  لغ  اهنأك  ةفصرأو  لا  تاك  هقاروأ 
ِلا مغلا  ب  يفتو  هت  تب  يلا  لا  ت 

اهقس م ك  عسأ ، ن  نأ  لوا  .حالا  اهقت  يلا 
.لا خآ  يف  ةللا  زش ."  " م لخد  .تلا 

يلا ةلوالا  فلخ  يللل  ةشام  هجت  قلل  اراخاو 
أق .اه  رأ  .ةلا  تافصلا  ةودأ  فلا ع  ةودأ  لفت 

راشأو كاه "  " هی داعلا م  اهلف  نأ  نود  ةقرلا  يللا 
.ةقرلا اهنراقو  ةودألا  ءاسأ  أق  ناك  .هع  فر  ىلإ 
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ه داف  .هی  لا  ءاولا  فعال  هنأ  يللا  حال 
َّه .هلإ  اهعفر  مامأ ." يلا  ءاقرلا  ةلعلا  .س  ا  مامأ  "

نأ  ف  ث  اهث  عفد  .اهب  داعف  عب  هسأر  يللا 
.اهلإ دع  نأ  لق  لا  فن  لاقتلاو م  نللا  ع 

داعو ءاولا  اهلوان  .اهت  اك  اهشاف  يف  ينافس 
.اهم بق  .لاقتلاو  نللا  سأك  اهل  خلل  
.هع ىلإ  تن  ـ " بشا  " .اهم اج  ق  هنأ  حأ 
ةقلعم ةزلب  اهل  راخاو  ةنالا  حف  .يناخ  ةزلب م  يعأ 
اهج تو  اناج  علا  سأك  عضو  .فتا  افك 
لعفس هنأ  فعت  ناو  اع  ناك ی  شافلا ، لی م 

يف امات  لعاو  اهتزلب  تترا  .لت  نأ  نود  لذ 
ىلع هی  عضو  .ءاولا  عج م  علا ث  .لا ش 

ءالا يقفای  لا ، يئاود  اه  " " ةعفتم تراح   " .اههج
اهی تم  عسأ ." نأ  نود  ةأف  لخد  ءالا  نأ  وی  .هلك 

". العف ةم ل   " .هعاصأ ىلع  یش  فع  غضو  هلإ 
ل ". " اهفعن يلا  ةحلا  نفعت  ال  نأ  ". " اش لعفأ  "ل 

فتاهلا يعأ  ". " يحاتل تأس   " .باو ةحو ." دعت 
.جخو فتاهلا  اهلوان  ید ." لتأل 
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ثلاثلا لصفلا 

الجر يمأ  تناك  ول 
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ل هرانا  ارف  زالا  حلاع  قعلا  لع  ام 
، اهف جای  يلا  ةحالا  م  هدرا  لا  هجلا  ءافخا 

.هققش اهعت  يلا  ةلالا  ه  انو  هتس  اهلع  ضفو 
م جت  .تاهالا  ةاح  ه  ام  ىلإ  اهتاح  لت  قل 

اهالم نالأ  الو  اهز  م  ءي  هت  ال  ةلهم  للا 
.لذ قت  نأ  نود  ةها  ةدامر  انالأ  رات  ام  الاغ  يلاو 

اهتات هلاجر ع  راقت م  ل  ف ع  نأ  قعلا  داو 
دعت احاص  لعلا  ىلإ  لا  جت م   " .لللا هت  يلا 
ءام لا  ىلإ  اهتلاوو  جت  اه  لا  ىلإ  لعلا  م 
ةلا للا ." ىلإ  نادعت  تاعال ث  ئالا  ىلع  نالت 
ملا اهراز   " يه هك  ا  هی  نأ  ةیج  ناك  يلا  ةحلا 
عل اهم  يف  يقو  ناغ  هف  علا  اهلع  قم  يف  احاص 

.ةم كأل م  رت  ام  اأ  هو  اقت ." ةعاس 

ل لا  قعلا  ل  ماهالا  م  اعن  ی  ام  اه 
هف اشر ع   ىلإ  داعلا  ةلاسب م  مألا  عم  لماعی 
لسی نأ  وأ  اهلع ، قم  يف  اهب  لی  نأ  هنامإ  ذإ  ناغ ،

نأ قعلا  ع  ام ال  هو  لا ، ةلاسلا ع   هه 
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لت لو  عقت  ةالا ل  نأ  يع  ناغ  هف  دجو  .هع 
.تعو اك  ل  ل  اهب  قافتالا  نأو  ع ، اهیاهن  ىلإ 

.ةقاسا ةهب  لع  نأ  هلع  ناو 

يف اهلع  قم  يف  خأو  ةف  اشر ب  روی  هف  ناك 
.قعأ ال   " .اش جا  داعلا  ناك  نإ  ائاد  هلأت  .لا 
داعلا فی  يلا  اهلسأ  هلو ال  ع  ةج ." هرمأ 

اهب جخ  يلا  ةقلا  ىح  اهل  لق  .اهلع ل  اه  نأ  هفن 
يف اروم ." ازاج  هل  انبد  " ـ ب يف  .اك  ىلإ  ارس  م 
نل ىلإ  يمأ  عم  فاسأس  ةزاجإ  ل   " هل لاق  تالا  حإ 
ىلإ اهلهأ  ت  نأ  يع  لذ  ناك  هلإ ." فاسأس  اهمو 

هت ال  اذال  هلأس  حو  .ةدعلا  فت   لو  بألا ،
هشأ ةس  ی  نأ  هلع  نأ  اهل  لق  ل  .تزاجإ  يف  هلإ 

فاس لا  هزاج  َضَِع  یج  زاج  جاسا  ىح ی م 
لعفأس يلو  ةعص ، الاح  ةدالا  يفو   " .داعلا ه 

، لا اهل  ل   " اهل ی  كعاسأ ."؟ نأ  جات  له  ". " اق
.احزام لق  يع ." عی  هعد  هم  للم  ينإ  ث 

اللم هات  ةحو ، اهفغ ، يف  لت  اهمأ  ناك 
عسألا أت  يلع  م  ةزاجإ  ل   " .اشر لخد  ح  اع 

لب ىلإ  فان  نأ  فأ   " لكأف .مألا  دت  لو  مداقلا ."
ىلع يهو ت  لاق  هلإ ." ـ  هت نأ  یت  ". " ـ بوروأ
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لب لق   " .اهبا یح  ىلع  اهت  م  كأ  اهللم 
عت ل  اهنأ  فعت  ةهت  عت  ك  اشر  لاق  ـ ." بوروأ

اهعی ك  مألا  لاق  قفاو ." هلإ  هذأ  لق  ل   " .ةهت
اشر ىلع  يعم ."؟ هلإ ، هت  لهو   " .ةحاص كأ  یل 

با .ةضاو  نت  نأ  .اههفت  اك  اهمأ  هفت  نأ  نآلا 
اهب ي  الجر  جأ  ل   " .لللل اهعام  تو  مألا 
خآ يف  نآلا  ه  ". " ضرألا خآ  ىلإ  هعم  هذأ  نلا 

اهل لاق  ىح  ة  لت  اهمأ  نأ  م  كأت  ل  ضرألا ."
اهعمدو اههجو  مو  اهحا  عم ." يل  حا  "

". عور حأ  ك   " .اهلا

اهءاشأ اشر  عج  .اج  ةداع  وت  رمألا  ناك 
هلحو يلالا  اهصر  .ابأ س  اه  ىلإ  دعت  اهنأو ل 
عقت اذام   " .نلب لا  عف  يف  اهبال  اهب  ع  

لو مو  يم  أس  فع  ح  ". " لع لعف ح  نأ  هم 
اهح ع  ل  لافأ ، وأ  لفو  جوز  عم  الإ  دعت  ال 

". اش لعف  نأ 

ةلماك ةقث  ىلع  .ةمداق ل   اهنأ  هتخأو  ه  ْلتا 
نأ العف  عاسا  ار  .هحف  ف  ل  هلو  .لقت  ا 
يف ام  لك  يتأس  لقت  اهنأو  هحف  يف  دات  .اه  ىلإ  يتأت 

ىضو هع  سأر  لق  نأ  عاسا  ل  ىت  .لإ  و 
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.اهجاوز هال و  هروو  هع 

ةرالا يف  ئاقلا  ع  نأ  ئالا  م  مألا  ل 
ةر ای  نأ  نود  كالا  حالا  يف  ارداغ  نأ  ىلع  .الل 

.خآلل لك  وی  الو  ثالل ، ةماغم  وی  مألا  .حأ 
اشر فن  ىلإ  للت  ُع ، ی  ل  لا  ءاقللا ، ةحف  ناك 

.اهحف لثات  اهع  انج  لقت  يلا ال  اهمأ  ةحف  نأ  قعتو 
ئاقلا رالا  لاع  لسا  رالا  ىلإ  ئالا  لصو  ح 
تاءاجإ هنأ  .لا  ىلإ  دع  نأ  ئالا  م  لو 

فلت اشر  .رالا  ىهقم  يف  الجو  كالا  قتو  لا 
ناك مألا  ل  .اهلع  ت  دات  قعلا  ةرص  لاخ  نأو 
ثت نأ  نود  ةولا  اهقح  يف  ةصالا  اهضاغأ  ةلغم 

.اهبا لق 

بار ىلع  نأ  رالا  يف  ةلخالا  ةعلا  لعأ 
اشر هنو  قر 26  ةالل  هجلا  نل  ىلإ  ةهلا  ةئالا 

مألا لجر  لمأت  .ةخأم  هت  نأ  لف  يلا  اهمأ  لعت 
لعف لو  هف  هزاهج  يف  و  مألل  ناك  .لوألا  زالا 
نأ  " ةئداه ةب  لاق  فسآ "  " .اشر زاج  عم  هتاذ  ءيلا 
ندأو يجاجلا  كالا  مألا م  قا  فلا ." ةعم م 
لا مو   " كالا يف  حفلا  للا  غاف  م  اههجو 
الوام فلا  لاق  يمأ ." ا  لعأ  ال  " .؟" فلا م  اهعم 
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تالع ت  غلا  حمالم  تب  يلا  مألل  ددلا 
كأت " " رالا مأ  م  يعجات  نأ  عت   " .اههجو

اهتخأ ةافلا  لو  لاس  ةغ  لاق  " "؟ انأ فعتأ م  .اج 
."؟ فلا م  يعم  م  لعأ  انأ  يلاعت ،  " .اللق فللا  ىلإ 
هف ل  يباو ." بـ  ی  ل  ل ، نآلا  ه  لتا  "
اه ىلإ  يتأ  نأ  هل  لق   " .ةلا ثت  م  ع  يلا 
.ادر ال   مألا  لجرو  لكأ  نآلا ." علا  اه  عفو 
هنا ىح  مألا  خص  ةلاو ." ا  رالا  مأ  يعجار  "

". همأ ك  ام  يلو  مأ  ل   " .اهتل اهب  نلا 
هل حسأ  ل   " .خأ ةم  فللا  ىلإ  اهعت  نأ  اشر  لواح 
ىم فاس  اهباو  مأ  نأ  هل  لقو  نآلا  ه  لتا  ...نأ ،
لو يمأ  لقتال  ". " يمأ ا  ه  لتا  لا  ه  م  ". " تدارأ

فلا عو  ةلا  عجا  ح  اهلق ." نأ  هل  حسأ 
.اهباعأ تقف  اهمأ  نأ  اشر  تأر  .مألا  هب  ةقالع  ةرامو ال 

كجرأ ". " يتأ ىح  كتأ  ل   " مألا اهعفد  يعم ." يلاعت  "
ةئالا فن  اع ع  ءارلا  ىلإ  اهمأ  تشو  يعم ." يلاعت 
عاقم ىلإ  اهتداعأ  .يجاجلا  كالا  لح  لت  يلا 

با ا  هنإ   " .فت يهو  ءام  اهل  تحأ  .سللا 
تداع .اللق  تأه  سالا ." مامأ  حفس  كجرأ  ". " زالا
ىغلأ نأ  ع  زالا  عتو  يلا  م  رعت  اشر 
لاق هلع ." يف  هلإ  هذأس   " .مألا زاج  لا ع  يلا 
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هو  هم  لفت  نأ  عت  .ة ل  اشر  تداع  .مألا 
هلإ هذأس  لذ ، لعف  نأ  هقح  ل م   " .اهلع اج  هق 
اهب م جخأ  ةلح  جأ  نأ  .هلإ   هن  .ال ل  ". " نآلا

يقافتا ت  ". " سأ ل  ". " اش ههجام ل ت  هق ،
ىح نام  أ  ىلإ  اه  م  جخأ  ل  هلع  س  هعم ،
اغ ل  ه  ". " تدرأ ىم  فات  ال  نأ  اقفت  ل  ". " جوتأ

ل اذو  ". " هلإ ـ  بوه ه  نام  ىلإ  فس  نأ  فع 
عقأ جخأ ."! لو  تمأ  وأ  ت ، جخأس ح  ". " يجوت

هف فتاهو  لا  ىلإ  اتداع  .اهب  اس  ثح  ام  نأ ی  مألا 
يف ةلا  نأ ی  هل  دت  .ثح ل  ا  داعلا  نأ   ناغ 

.اهتص
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عبارلا لصفلا 

نیطلا ةریحب 
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ناغ لاق  يلكأل ." اش  ل  حأس  .يت  "ال 
.اهح لش  لا  دلا  سوف  مواقت  ةقلم  يهو  ينافل 

داعو خلا  يف  اهجو  يلا  تالعلا  ةعس م  ةجو  ّهج 
نأ .يلُك    " .اهح يف  ةلا  عضو  .اهس  ىلإ 
يف ی  ناك  هلو  هع  يف  لقلا  عات  ناك  يلكأت ."
هه زواتأ  ك  لقت  ال   " .اهف اع  تن  الك  اههجو 
س لا  بالا  نأ  تأ  ال  ةحو ، ةسلا  ضامألا 

". يلم احوو  اغ  هنأل ل  ار  ". " ها بـ لق 

ءاولاك اهف  يف  ام  ماعلا  ناك  اك  ، لكأت  ل 
هلإ عفد  .كأ  اهلعشأ  ارو  ىلا  ةأو  فف  ل  لا 

با اش ."؟ یت  له   " .خلا ىلإ  اهداعأ  .ةلا 
، يلجأ م  تاح  لعت  ال  ك ، يلماعت  نأ  اش ، "
يف اهت  يحو  اهلعأ  ةاح  يل  ل  ". " قف يقص  نأ 

يثس ، " اهس يف  سنا  اهح ." كتأ  لو  لا 
.جخو عسا ." نإ   " . هو  لاق  اهع ."
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را ىلإ  اج  نأ  ارقو  ءالا  يف  رام  هءاج 
حأ اهل  لأ   " .هل لاق  اج ." ةم  اهنإ   " .ال زفلوأ " "
هاقلأ لا  هالا  لالا  ل  اهلأسأ ." ل  .لعأ  ال  " ."؟ اه
.ال ل ". " اهت نأ  وی   " .رام لعت  نود  ناغ ل  

نأ هی  أك م  هح  ثی ع  نأ  دی  ناك  لك ."
حل هح ال  نأ  هف ی  .ص  هلو  هح  ثی ع 
". اح  " .لألا اه  لن   ّ نأ  دارأ  اذإ  الإ  .ایح  ن  نأ 

دعأ نأ  رأ  .رام " عقت  اك  ةهلا  ل  لو  اللق  اش 
لو زفلوأ "  " اجخ م لا ، ." ىلإ  دعت  ". " لا ىلإ 

.لقت ال  ". " مداقلا عسألا  يكام  عم   " ایح س الدای 
اذإ  " .ه ناك  ار  فو ." لم  يف  احأ  افی  ل 
". اهت ل  ". " یلا للا  ل  فعأس  يق  ك 
ام .رداغو  ةالا  مامأ  هت  يناف ." ها   " هع هغو 

فك فع  هف ال  .رام  ه  ام  لا ه ل  ىلإ  هداعأ 
.موقلا هتعو  يلا  هح  ی 

أر .ةئان  اهنأ  عقت  اهفغ  ىلإ  هجت  لا  لخد  ح 
ةام ناو  .جخ  ح  هت  اك  احفم  اهفغ  با 

يلا حاورألا  اهب  عت  اهلس ، لت  ةألا  يتأس   " .ناهلا
، اهلس يف  ءادسو  ءاحو  ءاب  ادورو  لحت ، نأ  اهلع 

.اهترا يلا  اهلاعفأ  نلب  دورو  ىلإ  لت  يلا  حاورألا 
ناك .اههج  ىلع  هی  عضو  يسا ." دات  نآلا  اهعسأ 
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نأ ينافس  ". " نآلا .ال ل  .ال   " خص .اهقأ  اقع ، ت 
ناك .ناغ   " هلإ تنو  اهع  ف  ح  ةمم ."
الافأو انءان  یأر  اهلس ، يف  يلق  یأر  ينخأس 
.اهلج يف  لعا  نأ  ع  ءالا  ةجاجز  عفر  اخشو ."

ال ". " يمات نأ  يلواح   " .ةمابا ع  اهافش  تفاو  ش 
َبا .ال  " ."؟ ىفلا ىلإ  هت  ". " ةفئاخ انأ  .مانأ  نأ  رأ 

.اللق ثس  ـ ." ناج ىلإ 

اك ضرأ ، ةحر م  كأ  ضرألا  هه  نأ  عقت  "ال 
.اتاداعو انصو  اعارزو  اناو  ایدو  اغل  عن  ءا 

هلإ هعفد  لا  حلا  ءافلا  يف  ةسدالا ، يف  لاو  ناك 
ةحوم تائا  ةلا  تءاج  ح  هقداب ، لا 
رك تاراسو  ةش  تاحاشو  تاحالا ، يف  ه 
هرأو ةسدالا ، قف  لافألا  اعج  ةفحاز  ٍراضو  ةحراج 

هلع .حأ  هفع  نام ال  ىلإ  هب  قلنا  يلا  ةحالا 
جوت .هلهأ  ىلإ  ع  لو  هلم  ب  ناس  ىلإ  الی  نأ 

.ةل هلقل  ام   لو  یلاو  ةغللا  ينو  ءاب  ةأما 
بهت م نأ  .م   نعس  اك  انانإ  هم  اعص 
". نأ فعت م  الف  علا  ةن م  ىلإ  لت  نأ ال  .اه 

". ةقداص يلو  ار ، ". " ةمم نأ  "
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الو ه ، هراخ  ل   ثح  ام  نأ  ينافس  فعت  ال 
ةالا س اهی  ال  ةج  يف  هاقلأ  هحأ  نأك  هغر ،
يف سنا  ح  .هع  نأ  هروق  ل  لا  لا  اه 
ىلإ تداع  اهلو  مان  اهنأ  عقت  اهع  غأو  اهشاف 
هّی دلا  بالا  اهتص  ة  ناو ص  عالا ، اهئاح 
فلخ و  بوغلا  لق  ةلا  ىلع  يقل  هو  هّع 

.هلا ءاص  يف  اهاعی  ٍلبإ  تالاخ 
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، اهس م  ينافس  هن  يلالا  ملا  حاص  يف 
ةئارو اهقع  ةلا  اهالم  قلأو  اخاس  اماح  تخأ 

دب ااق  اهرص  يفو  اهقل  تداع  .لغلا  ةلس  يف  اهج 
فلا م  افلب "  " تترا .اهلع  ىلإ  باهلا  اهع م  ل 

م ناغ  هی  نأ  لق  ترداغو  ج ، لاو  ففلا 
ه لت  نأ  عقی  لا ، يف  احو  ملا  لذ  يق  .هشاف 

ةللا يف  ف  ناك  .لصو  اهنأ  هل  لقل  رالا  اشر م 
هلعف ل  ام  لعفس  اهلقو ، هرص  ىلإ  ةق  اه  يلا 
تص ىلإ  عل  هلاخ  ةعم  اعاق  نر  فتاهلا  لو  .كاه 
يتأت نأ  عت  ل   " .ةالا ةقن  ىلإ  هع  لا  ناغ ، هف 

". هف ا  رأث  قل ك   " .ناغ هف  لاق  فلا ." اهعم م  قل 
نأ ال كت   " .هلق ام  .اهب ل   ل  نار ص  ث 
ل اهل ." ح  ل  قعأ ، ال  ". " جولل ةق  س  سأت ،
.خ هو  هغ  ه  هی  نأ  ام   ناغ  هف   

هقص نأ  ناغ  هف  فع  ام ." می  يف  هم  قنأس  يقص  "
ةرلا هه  فع  ال  هلو  .ماقنال  ىع  لا  لجلا  ل 
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عقناو .ةلا  هاام  لك  لتو  هلخاب  ت  يلا  ةهلا 
فتاهلا ناغ  عضو  .عادو  ةلك  ىح  نود  اهب  یلا 

ل هل  فل  حاص  ن  ناك  .اقن  ءاه  فی  جخو 
قعلا ةرصو  اهشاع  يلا  هسآم  هلإ  دعت  تأب  .ه  ع 

، اهای نأ  ی  ال  يلا  همالم  م  لی  ل  .هقرافت  ال 
، ةعلا لت  ىح  هنذأ ، هعت  لا  حلا  تلا  يقو 

الك هع  غف  هع ، ىلع  هت  يهو  قعلا  ی  تص 
.هع عافلا  يف  لف  هنأ  ت 

ىلوألا ك ةلل  هفغ  لخدو  امات ، ينافس  فاعت 
ةلا ىلإ  اهی  نأ  اهلع  نأ  هتخأ  ةق ، ةراز  دت 

ع عجای  لا  يسك  ىلع  ل  ناك  .حالا  اه 
جخ للق ." ع  اهاج  نكأس   " .فللا يف  يلا  قاروألا 

عراش ىح  ماقألا  ىلع  اراس  .خأی  َّالأ  هلع  ت  يهو 
يف ت  یدج  ناك  .ةصاعلا  ةم  ح  غلأ " "
يف ل   نآلا ." لخس  اللق ، اتخأت   " .مالا ةفغ 

لا لعلا  راج  ىلإ  فق  مأ  لجرو  ةضاق  ةعاقلا س 
لج .ةللا  تاو  .ةلا  ىلع   لا 
.ةالا ةضاقلا  ةهجام  يف  ناغو  ينافس  ست  ةمالا 
باعت عای  يق  لا  اهلم  ةلاح  ضعت  ةمالا  ثت 

هلإ ی  لا  يلاو  عش  لاك  مالا  ةضاقلا  هجو 
اهعل اهی  ينافس  تم  .هفلخ  بالا  ةهج  هب  ح  ث 
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ءانأ يف  كی  ه  عت  لا  هعور  هت  هی ك  ىلع 
هتم ب  لف  ام  ی  ناك  .اهب  ع  ل  هل  هفج ،
نانإ ىلإ  خأ  ةم  لی  وأ  ةققح  ن  نأ  ب  هتاحو ،

ةضاقلا ل  اهعفام  ةمالا م  هنا  .لاخ ح  م 
ضعت له   " .مجو عو  بدأ  هن  .فق  نأ  هم 

تص عسأ  نأ  له    " .عن هسأر  ّهو  یعلل "؟
ةهاع العف  صأ  له  ". " عن  " لاقو ةحاب  حأ  ا س ."

هف لخد  لا  سا  اه ه  له   " .عب باجأو  ةم "
تخا اك  انأ  هتخا  لا  يسا  هلو   " .لاق ال " " ."؟ للا

ىلإ تن  ث  ال ." " "؟ قلا سا  ام ی  له ل  ". " داللا
اك  هسا  غت  ل  يمقت  نأ  نامإ   " ةمالا

". ع اف  اهقت  قاروأ ی  ىلع أ  اافح  هلع  فاوأسو 
.ال هكام  ل ت  ا س ."! لجا   " هلإ فلا  ث 

ةماقإلا همو ح  هل  لق  ملا  فن  يف  ةضاقلا  عقو 
.ةلا يضارألا  هلخد  می  اراعا م  ةئالا 

هل لاق  ةق ." هكأ  هه  عأ  ، اهنأ  وی  "
اش ". " ناغ كوم س   " .لا قاروأ  هلت  يهو  یدج 
ارات لا  ىلإ  لا  ائاع  ةلا  احو م  جخو  ل ."

.ةلا يف  تألا 

ع ءام  ةعج  می  لك  جت  نأ  ينافس  ةداع  م 
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ءام دعتو  اهتسأ  عت  ح  ثب "  " هلاش رول  اهلع 
می هقافرو  رام  ة  عسألا  ةاهن  يق  اب  حألا ،
يف هالمو  لا  فل  حألا  راهن  غفو  لا 
لذ ينافس  لعفت  لو  .للا  م  بقلا  ةلآلا  تالاغلا 
ل .لا  ةهس  ةلل  هلعفت  اك ل  عسألا  اه  ةاهن  يف 

هحأ ث نام  ىلإ  هس   " .ةضالا هالم  تی  نأ  هم 
، اهجارد ار  كاه ." لج  عم  يف  ءاغلا  ىلع  كعدأ 
ةل ةفالا  ناك  هلا ." ةئر  رأس  " "؟ یأ ىلإ   " .اقلناو
ةاذا نا  اناك  .لا  يف  تل  افقتو  اهس ، م 

لا لا  لا  يف  بلا ، هاتا  اواتوأ  هن 
نأ اناحأ  اهل  ح  هو   تاجارلا ، ئاقو  ةالل 

لا ةمداق م  ةجارد  افدا  اذإ ل  ىلإ ج  اج  ا 
هو اهل  لاق  ع "؟ نالا  له   " .ةیلا ىلإ  هاتا  كاعلا 

فم نام  ىلإ  الخد  الصو ." ال ،  " .اهناج ىلإ   
هعو ناقلاو  ققلاو  رادرلا  راشأ  فلخ  هلا  ىفخاو 
ب هلفو  .هلا  مق  قلا  بألا  لاو  ءالا 
لا تلا  تاش  ةقالعلا  راشألاو  ةعلا  لا 
م درلاو  بألا  درلا  تاش  عو  ةقلا 
حو .ءالا  اال  علا  لا  اهلقی  ةتاف  ةئار  نالا 
هی لو  ةقلا  راشألا  هللت  لا  یلا  جالا  أب 

ه لعفو  اهعس ، ينافس  ففخ  لخلا ، ع  الإ  هلإ 
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لباقت ةقلعم  ةحل  اهب  لخم  مامأ  افقت  .هتاذ  ءيلا 
للل اعلم  ایار  ةسرم  اهتتا  يلا  ةعسالا  ةحالا 

ناك .لا  ةل  رم  لم  اهم  عُقاو  مقلا  ةو 
تاف خاص  حو  قلا ، اه  يف  سالا  جعت  ةحالا 

ار .لافألا  عالم  يف  نح  الافأ  و  ةلا ، علی 
أق الخی  نأ  لقو  اهلفق ، احأو  ةالا  مامأ  جارلا 

.ةحللا

لا ة  "

ةناص اقتاع  ىلع  خأن  ایار "  " ةسرم بال  ن 
يلا لاجألا  لذ  لعفتو  اهتاتانو  اهتانا  ماهالاو  ةلا 

". انع يتأت 

اهلعت ةقو  ةقم  ةحللا  ىلع  ءادلا  ةالا  ناك 
راشألا فخأف  ةاغلا  الخد  .ناغأو  عفل  ةوی  ةسر 

خأ ءاض  قاروألا م  جوف  ه  حت  ام  الإ  لا  ةفلا 
نأ قعا  ىح  اراس  .اهالم  ىلع  ةفلم  لاشأو  تالاه 
هب ناك ت  .هدف  ناك  اعص ل  نس  ةدعلا   

الوأ غص  عفتم  عص  الك  ةع  فی  .خأت  الك 
ىلإ ع  ع م  هو  ةلا  الصو  .فم  جحت م 

الو اهءاسأ  فع  ال  يلا  رلا  تاصأو  عدافلا  قن 
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عوج اهف  قات  ةرقو  ءادس  ةلا  هام  ناك  .اهای 
حت ةئام  باعأو  تاخس  اهفاأ  ىلع  نو  راشأ 

يف ع  عسو م  اهیاهن  الصو  .زوإ  خافو  فحالس  اهلح 
ينافس لج  .مب  هنأ  عقت  ئا  تص  ةلباقلا  ةهلا 

ىلع نال  اهناج  ىلإ  لجو  فاج  ـ  خ عج  ىلع 
اهنأو لا  يف  جت  تاصأ  ناك  عسا "!  " .ةلا
عت له   " .اقم ال  اهئاصأ  عم  لتو  اهع  يجات 

ةلآ دعلا  نأ  وی  قعأ  ال  ". " دعلا ىلع  اه  لعفت  نأ 
اه له  ". " فعت نأو  ءالا  رأ  ك  عن  ". " ةفاج
يف زالا  حلا  تلا  ه  تلا  ناك  مب "؟ تص 
نأ وو  اج  ةسش  ءالا ، ةملا  اهنإ   " .رلا ةفوعم 
ىلع غالا  ر  وات  ةأف  اك ." اهل  هت  ال  ئافلا 
هك هلو  ةلباقلا  ةهلا  م  ام  نام  يف  اهد  ل  ةف 

.اهقعن تص 

قلأو سلا  خ  اهقح  م  ينافس  جخأ 
اذال  " .اهم بقلا  نات  تغص  ىلإ   هعب 
.هف لو  اه ." فی م  هلا  نأل  " ."؟ هلا ةئر  اهنإ  ِلق 
كأو ةلا  لخت  نأ  لق  ءاقزلا  هالا  ىلإ  نا   " لكأو
لت اهراج  ىلإ  زع  فقو  ةأف  اهرداغت ." ح  ةقرز 

له  " .خألا ةلا  ةفض  ىلإ  اهب  يقلتو  اغص  ارام 
ىح اض  ائا  وی  ناك  .اهل  لاق  ئالا "؟ لذ  نوت 
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لاق ار "  " .زعلا لاق  ان " ناك  ار   " .ةع ةفام  م 
زعلا تدف  .ةعلا  خر "  " ناغ لاق  خر " ار   " .ينافس

مزو عن ."  " اهلإ فلإ  يقش "؟ نأ  له  ". Roc  " ةلنإلا
اهنأ وو  الف ." ل  نأ  هنامإ  نإ  نلقت   " اهفش زعلا 

". لاعلا يهی  ىح  اسأ  نعت  نقس   " هم غ 
راك ءاله  .قعأ  ال   " .ينافس لاق  اهغأ "  " .ترداغو

". علف لع ، ال  ". " اه انق  لا ال 

اهی عضو  اه ."؟ م  ةدعلا  فعت   فك  "
.نو اه  ىلإ  الخد  ح  كخأس  ك   " .هفك ىلع 

هی حأ  لم  كاه  ناك  .راشألا  ىلإ  تراشأو  نأ " "
لا للا  عت  جت  ح   " .همامأ ةش  ىلع  ىلعألا  ىلإ 

". لفسألا ىلإ  هت  تاللا  ناك  الخد  حو  ىلعأ  ىلإ  هی 
ىلإ الم   لت  ةش  ىلإ  اهه  یت  يهو  تراشأو 
ىلع يلا ث  تاللا  عاو  ناك   نا ."!  " .لفسألا
ىلإ هم  ةاغلا  اجخ م  ةذ ." ةق  .العف   " .راشألا
عراش ىلع  ةلا  عالا  حأ  ىلإ  همو  اناب "  " ئاش

فا م هل ، ةلا  اعمو  اخر  لكألا  ناك  غلراك ." "
ىفكا .اه  هقالخأو  هفان  م  یلا  لا  لكأ 
لا يف  ةهش  ل   ءاشأ  لكأت  ناو  ةتان  تالكأ 

يف  " عق هلو ل  لهت ." ام  وع  نت  نأ ال    " .اهلإ
يتعم ه  ت  ام  يف  امأ  عم ، فتأ  يلقع  ه  ی  ام 
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لفالفلاو امروالا  حأ  انأ   " .هقفات و  اهسأر  ته  الف ."
نإ لقت  یدج  .هآ   " اهم اش  تت  اهنأو  لاو ."

یدل " ـ  ب ىفكاو  لذ  ل   يلئاسإ ." لا 
يلو یدج  هكأ  الو  هكأ  ال  انأ  ". " لا قت  نأ 
نفی یلا  م  كأ  هنالب  يف  نفی  یلا  عم  فاعتأ 

هلإ تن  .هلكأ  يهی  نأ  لق  ةلوالا  هن ع  اهجراخ ."
.ءي يحت  همالم  .غ ل ت  هنأ ل  كأت م  ك 
ناك اضاغ  .هالا ل   ةرود  لخدو  دعأس ." " "؟" یأ ىلإ  "
ةأف .للا  ىلإ  اداعو  علا  ع  علا  ارداغ  .قف  اح 
ك اقفاو  .ع  اف  كارأ  .هخ  ىلع  هلّقو  هم  قا 

.یعام قاقز  يف  نا 
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- 3 -

، ههل لی  لجر  لاتا م  هءاج  ةعج  می  راهن  يف 
لو لجلا ، لاق  يلع " ب  انأ   " .هحاص ت  ع  ل 
عم تاقاص  اه  هل  .سالا ل  اهب  احأ  فع  هنأ  ی 
ةن ىلإ  ع  هو  اهلهأ  تاصأ  يلا ت  هب  لجر م 
هتص يحی  يلعب ." الهأ   " دلا يق  اك  در  هل  هتص ،

انأ  " .هل لا  بق  نأ  لواح  .هفع  ل  هنأ  لجلل 
لق ةداعلا  ىلإ  هلقأ  لا  لجلا  ت  ةجألا ." ةراس  ئاس 

له  ". " لع ال  ". " فعأ ينرعا ل  هوأ   " .ملا ةف م 
."؟ يقلن نأ 

.هس م  قلا  ىهقلا  يف  علا  ن  نأ  اقفتا 
ىح لا  هجوخ م  هت م  ال ع  لجلا  ثت 
نأ حأ  .ةك  تاقلعت  نود  ع  ناغ  ناو  .اه  هلصو 
نأ نود  اقفاو  .حاتو  قف  ثی  ثی ، نأ  لجلا ی 

.اهب لا  لا  قرافل  اهب  ةم  ةقاص  ءاقللا  كی 
ق هع  نأ  وو  هع  م  لا  زوات  يلع  بأ  ناك 
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ناغ عقت  .لوألا  هلاع  اهف  رداغ  يلا  ةللا  م  فقت 
نود عأ  وأ  لا  لس  .هعم  ءيلا  تاذ  ث  نأ 
يه لوألا  نالا  ة  وت  اه  .لوألا  هلاع  رداغ  نأ 

ال  ة  .ئالا  ىلع  ةئالا  ةققلا  ةلا 
اهب فعت  ةداللا  ةحك  وت  اه  اهلت ، نأ  خأ  لاعل 
نأ ىهنا  ءاقللا  لو  .اهباسأ  ةفاخو  هلافأ  تاهمألا 
يلاو انلا ، ه  قاض  اذإ  هعم  لع  نأ  هلع  لجلا  ضع 

.العف ه  تأب ت 

كاه حأ  الام م  لق  لو  فی  هعم  لا  لالا  أب 
لو اه ، اج  و  لع  هنأ  هعقأ  لا  هع  ىح 
رالود ةئالا  س  هعا  نأ  اه  حأ  هلع  ضع 

ةئاثالث هم  عفی  ةعاجالا  ةناعإلل  هلا  لا 
.اهب ف هلات  ىقس  هجوت  ىح ل  يلا  ينافل  رالود 

لقأ  ةهم  اهلو  لجلا  هضع  لا  لعلا  يف  اك 
لف اهلقو  ققح ، جخ  لجلا  نأ  هفن  ع  .هح  م 
لاو ع ضعلا  فب  هفن  عقو  دع  .ه ث  اهلق  ال 

.خآ لع 

هئاقصأو رام  عم  ةلج  ع  ضعلا  لقو  داع  هل 
انو هعو  ال  ناك  هنأل  ضعلا  لق  لو  زفلوأ ، را  يف 
یلا هئالمز  عم  ل  شاقن  ع  هعو  لماك  يف  هو  هلق 
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ـ بم فلخ  فع  نأ  هو  احو  الب  هلع  اضع 
ل دع ." هأ  الو  يفن  هأ  : " ة لاق  .ةلللا  قالا 

ةلآلا هدع -  ق  انو  ه  اههف  اك  ىقسلا  ق 
يئالا لعلا  لذ  نأ  هعقأ  .ىنأك  هناج  ىلإ  مات  يلا 

مسر هم  عفی  نأ  ع  لی ؛ ام  كأ  الام  هل  فس 
ةف ل لت ل ت  لو  .اه  هلعت  ل  نأو  ةعمالا 
ةناقلا ةلا  ي  نأ  ه  هی  ام  لك  .الصأ  هلاب 

ع هنأ ل  لع  .ةدعلاو ل   ةلا  ىلع  للل 
م هلع  لسا  يكالا  ةرود  زاجا  نأ  ع  .ابأ  ةدعلا 

ةعالا ىح  ءام  ةعالا  م  هقو  ي  ناو  هحاص 
مال دعو  علا  هّهی  ىح  ةیلا  عراش  القم ب  احاص 

يف هلاعأ  ع  يهی  ةحالا  ىح  احاص  ةعالا  راهلا م 
هتكاذ ح  أب  لا  هلع  أی  نأ  لق  ةللقلا  تاعالا 

ام .هفج  يف  ماقنالا  ران  ةش  يق  هلو  ءيلا  ع 
تاقام ال م  هل  ضعی  ام  ه  همی  هلع  غی  ناك 

ح رات  ااغ ، راس ، .لللا  ئاز  م  يهت 
ناغی ةافو  باش  عم  تاعاص  يف  لخو  .انارامو 
ناهی اههی  حو  يفللا ، عقلا  يف  لا  ةسرا 

ءارو ّت  م  هافلا  تاصأو  اهع  نالّق  رف ،
ح ةحالا ، لق  لعلا  فقی ع  نأ  می  تاذ  رقو  .هنذأ 

فقتو .ارالود  لجأ ع  هع م  نأ  رلا  حأ  داك 
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.حألاو لا  يمی  لعلا  ع 

م ةكاب  دع  نأ  ةلل  تاذ  هلعف  نأ  عقی  ل  ام 
اهنأو ال الام  لت  اهنأ ال  هتخأ  لا  يف  .صالا  ةم 
الو ةغم  وأ  ةلج  ةافلا  ت  ل  .هلإ  هت  انام  فعت 

خآ لذ  ن  نأ  رق  ق  ناك  .هلإ  ةلا  ةهاع  وت 
اهل .اهل  لاق  ه "؟ ماقلا  يلع  لا  ام   " .ةلللا ههل  نز 

."؟ هف قأ  نام  له ل   " هعقم قا م 

هس ح لتم  لوأ  هف ه  لا ف  حلا  نالا 
.لو .ةاف  عم  های  ح  ار  هحاص  س  .هلصو 

اك هل  ةلا  هات  يلا  هس  ىلع  فعی  ل  ارو 
ةلل ل  عفدأس  اهل  لاق  .هل  ةلا  اسآ  قش  هات س 
اهل اهجأسا  ةفغ  حافم  اهلوان  .اهع  فت  ةحاو 

ةعالا يف  .حالا  ىح  اهعم  ىقی  نأ  هم  ل  اهلو 
اش هفن  أر  هحال  ةرالا  لل  جخ  احاص ح 
ةهاك ی  هج  ناك  .فع  لا  داعلا  ع  ل  .خآ 

ةئالا ةللا  هه  غر  اج  ةن  هئارو  اهق  ال  ةغ 
ةقلعلا ةرالا  ةآم  يف  .هاالخ ن  ىلإ  للی  قم  عك 

.و هلإ  ناغ ی  هف  ناك  .همامأ 

شا ةصفلا ، هل  الك س  ناغ  تاماغم  ترت 
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تالم م  س  ةلل  تاذ  اهش  يلا  لك  ن  ةجاجز 
همامأ نأو ل  هفع  عن ال  لوام ت  LCBO غ 
تاف عم  هس  لخی  ناك  .لا  هل  ح  ام  علا  م 

تاسرام لوأ  يف  ةعماج  تاو  نلاو ، قلا  تاعئاض م 
تاذ .ينافس  قت  نأ  لق  لا  جو م  لا  ىح 

تاسرام ع  نفقی  ال  نافلا  نأ  فعأ   " هل لاق  می 
يهو با  .ی  نأ  لواح  كدوأ ." ينأ  فغو ل  هنج ،

". ةباع ءاه  ةرذ  يف  ةألا  ةئار  نأ ت  عت  ةألا   " لقت
فع اأ ال  هو  .ف  نامإلا  اهلع  يكالا  لو  
.ةاع ةاقم  ةلك  ناك  كدوأ "  " ةلو ههات  ایت  اهرعش 
ةاهن لا  يف  ت  لو  ةملا  هلحر  اهعم  ج  ع  ل 
ءافص ةقرو  بالا  ىلع  جو  ةلل  تاذ  داع  ح  .عسألا 
يلهأ ثح   " قدو حضاو  اهلع   ك  ةقلعم  ةغص 
اهخأ ل  هل  ةعد  لت  ناك  اقلی  ." نأ  نوو  ع 

.اهلهأل ةراز  ةعد  اهنك  عأل م 
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سماخلا لصفلا 

الجر يمأ  تیل   ، اضيأو
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ه لت  .ل ال  قو  هل م  اشر  تاثدام  فقت 
ال اهنأ  هتخأو  ناغ  هف  لتا  .هتالاتا  ىلع  دت  الو 

هلعو قلا ، اه  يف  داعلا  ىلإ  وأ  هلإ  ثت  نأ  عت 
هتق لعو  ناغ  هف  ىلع  اساق  لذ  ناك  .لب  ه  نأ 

هل .ههج ل  ىلع  هب  بضو  هس  يف  اهش  داعلا ، ىلع 
.ءيش ح ىلإ ال  اه  هنا  هحاص  ةاح  نأ  لی  نأ 
ناك ام  فع  هحو  .ال ه  داعلا  هل ص  ه  لتا 

، اهعلی وأ  اهب  خ  نأ  هم  .نآلا ل ی  هص  يف  هلق 
لغأ .هفن  و  هب  ىح  لذ  لعف  ل  هنأ  لع  ه 

.فتاهلا

قعلاو اشر  خألا ب  ءاقللا  مو  ةضالا  هشألا  يف 
هل هتعد  بهت م  ناك  .ةناث  اشر  ه  لت  هم ل  يف 
يف ةحو  ه  يقلت  يلا  اهمأ  اهعم  ماتو  هلالا  يف 
لع ناك  اك ، هی  لف  قعلا  امأ  .هب  لخت  نأ  نود  اهلم 
ىلع هاو  .ةیع  لئاف  هل  هتاث  مع  يف  ملا  نأ 
بقأ های  هلو  ةقب  هیت  هی  ال  ام ، می  يف  هلإ  اهتدع 

.عقی ام 
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نأ قعلل  ال   اشر  هتراخا  لا  لجلا  ناك 
اهراز الك  اهلزاغم  فقی ع  اجل ال  اس  الع  هفی ،
یم هقص  م  ل  .لا  يف  ةسام  نود  وأ  ةسا 
ةاف ال  " "؟ يه اذال   " .اهلإ ةلا  هتااح  لقی  نأ  لا 

هجال و  اهغ ." يغت  اه  عف  يف  يقص  ا 
.لك نو ل ت  عفلل  ءاإ  اهع  يلا 

الم هتاح  شاع  عالا ، قعلا  فم  يف  ناك 
ح اهعم  اقداص  ناو  خألا  ةالا  هانأ  ىح  لالل 
ج م لو  ةأما  هتاح  لخت  .ئاو ل  يغ  هنأ  اهخأ 

تالو ةها  ةمابا  اهم س  لو   .لق  ةأما م  ةاح 
امو .هلجأ  يتأ م  لا  مألا  ماهالا  زوات  ةقم ال 
ناك ةك  ناحأ  يفف  قلا ، لعف  اهع  هس  هت  ناك 

لقمو هفات  رع  ارعم  حالا  ملا  يف  ةم  كأ م  يتأ 
.قلا تاذ  يف 

عجالل هابأ  عفلا  حف  نأ  ع  راح  می  حاص  يف 
لو یلا  ةفغ  يف  ل  ناك  ع ، اوفای  ل  یلا 
ةهجاو فلخ  هال م  ئاقد  ةخأم خ  اشر  تءاج  .ةهق 

ناك لا  هن  .اهن  هن  عفی  هو  يجاجلا  لا 
یلل لاق  مامأ ." اهلكأ  نأ  رأ   " .ئاقد اهقی م خ 

". لع قم  اه  يجت  كجرأ ال   " .اهم لخد  نأ  ع 
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یلا ن  داج ح  ينأ  فعت  اهرأ  قف  جحأ ، "ل 
ح اهب ." لتأس  اح   " اففأم هسأر  یلا  هو  مامأ ."
رأ انأ ال  ". " مامأ يه  اه  لت ،  " هلإ راشأ  لا  لخد 
لقأ نأ  تدرأو  ةقفام  نأو غ  ققشو  كلال  هذأ  نأ 
ص كی ." ل  داج  ينأ  لا  لجلا  اه  مامأ  ل 
لع درأسو  يتهق  بشأو  هذأ  نأ  يل  حت  له   " .اللق
كألا  " باجأ لا  یلا  باو  ههجو ، للهت  لذ ." ع 
يسلا م  فق  دا  لجلاو  جخ  يلفت ." اشر  ةنآ 

م نوت  ام  ىلع  نلت  رالا  نأ  " ."؟ یأرأ  " .احف
لاقتب ع  هل  ل  لا  یلا  لاق  ءاغألاو ." ءاقفلا 

اهسأر عت  يهو  اهم ت  ىلإ  لج  .مأ  اك  جزا 
". لهألا اهك  افسو  القث  الجر  رأ  ل  يهلإ ، ا   " اهفك يف 

شافلا ل م  .اهتو  ةغص  ةقرو  اهتهق و  ش 
لقلا ةلك   أقل  اهف  لا  یلل  اهخأ  نأ  سآلا 

". ال  " .علا

یلا عدی  نأ  نود  اضاغ  لا  م  لجلا  جخ 
ىلع هتأج  ءاغألا  يف  ام  لجأ   " لق هو  با  لا 
ناو عفلا  ىلإ  هف  ع  ل ل  قو  م  علا ." هع 
یلا اهب  لی  حو  .الم  مألا  ناك  اذإ  یلا  لی 
هقاص يهس  ارو  يل  هتاراز  فقوأ  قل   " هل ةلماعم  ءاهنإل 

.دت الو  اههجو  و  يعم ."
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ءاج اهل  هتراز  يلا ت  ماألا  يف  اهنأ  هعقت  لا ل 
فأ م  ف  يف  اهعضو  ةهو  ءاهللا  همابا  ل 
.اهلإ ةشام  ءاج  .عفلا  یم  ل   .ةرالا  تالماعلا 

غر اللهم  اههجو  ناك  .لجلا  اهغسا  ةشاب  لاق  الهأ " "
قأ ل  یأ ك ؟  " .قلا عل  الخ  اهسأب  قأ  اهنأ 
لت يهو  اهمامأ  فلغلا  عضو  ث  لع " ال  ". " حجأ نأ 

فولا ف  فب ." نأ ت  " "؟  اه ام   " .هتهق هل 
.اهفا " "؟ هه ام   " .قرزألا للا  ةلم م  ةلع  ل 

ةأو هقرز ت  عت  سالألا  اقع م  ةلعلا ل  ف 
لما اهنأ  الا  .اهدت  نأ  تداك  .امات  هلع  لا  ءلا 

". ةألل ملا  لجلا  یقت  ن  اه   " .اهعاقل ایاغم  ادر 
يلا يه  ملا  هه  له  .ع  هب ل  هلقع  كف  نأ  دی 
هفأ  " .هم عت  ههك  ةصف  كی  .مألا م  اه  ناك 

داك راصإلا ." اه  لك  يلع  الجر   درأ  ال  ". " ةقفام نأ 
تأر حو  لع ." نام  يف  كجرأ ن   " هنام فق م  نأ 

اهفن ىلع  قفشأ  اقت  نأ  نود  هع  يف  نات  عمد 
يلا ءالا  ةجاجز  هل  مق  له ."  .. ..ىم   " .هلعو
ءيش لك  س  لقت  الو  بشا   " .اهم فلخ  اهب  فت 

يف لجر  أ  لح  نأ  حأو  فج  ق  هقر  ناك  ت ." اك 
.اأ اهبالصو  اهقالخأو  اهلا  ةجوز  هل  نت  نأ  ةالا 

ىم  " ام اعن  ناتا  اهلأسو  هر  جض  لا  هحف  أه 
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يلهأ خأس   " .ةناث علی  نأ  ةخ  كأ  لی  ل  مقتأ "؟
.لذ هم  ل  ىح  فانالا  دی  ل   لتأو  ."
لع سقأ  انأ  لعت ، اع ، ". " نآلا لعأ  يت  نأ   "

نأ دت  ناك  اهف  ىلع  اهی  عت  يهو  هنو  ةألا ."
.لاع ت  ت 

اهلاق يلا  ةللا  لت  عت  ت  ل  جوتأ ." نأ  رأ  "
يف ةغلا  ةلوالا  ىلع  اهتراس  حتافم  عت  يهو  اهمأل 
.ام مأ  ىلع  اهمداخ  عم  جات  اهمأ  لت  نلالا ح 

جوت ". " جوتأس لقأ  ام  العف  قأ  .ال  ". " نأ يسا  "
فقت يلا  ةمدالا  شو  مألا  غو  الجر "؟ جوتأ  " "؟ م
اهلإ فلا  ث  اشر  هفعت  ال  مأل  اهجوز  شو  اهمامأ 
هعد ـ ؟ بأ ه  ام  ". " بأك الغ  لو  لجر  هنأ  فعأ  "
يهاقم يف  نآلا  ىح  يق  ال  العف  هی  ناك  ل  ". " همهو
هنو اه ." الجر  جوت  لق  لم ، ال  عئاك  قلا 

ناك نإ  ةضاغلا  مألا  رقت  ل  احف  اهلح  روت  يهو  اشر 
يهو هج " ءل  الجر  جوتأس  .عن   " اعم مأ  اققح 

اهغ مألا  ةأف ت  .اهقع  يف  ةق  اهتو  اهم  بقت 
" يلجا  " ماغ ءوهو  ةقراخ  ةرق  ه  اهنأو ت  اناج 
غر اش  اهّت  اهب و  لت  دات  اهراج  ىلإ  اهلجأو 

، ةداج عن  " ."؟ ةداج نأ  له   " .لا يف  اهاس  حأ  نأ ال 
". لصافلا لأ  يناع م  هلعج  نأ  ع  لجر  ّيلإ  ملا  مقت 
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اه ىهنا  هتاح  ، عاض  لاو   " فع اهتهو  اشر " "
ىلإ مات  م  لعف ؟ اذام  نآلا ، هع  اش  فعن  له  ". " ةأف
ام  " .ةضاغ مألا  هن  هناو ." ةق  ناك  هراج ،

، بـ ام  يفعت  لو  بـ  ام  فعت  ال  بـ  ام  " "؟ امام
! يم ـ  غت ال  ". " هعم يقفت  لأ  .جوی  خأل  ـ  هذا
، اه مالك  هفأ  ال  ". " ام ةاهن  ءيش  لك  يهی ، نأ   

ىلع حأ  ك  لو  ةللا ، اهت  اأ  ةألا  نأ  هفأ 
". ءيش

لجلا اهمأ  ناك  ل  ت  ةغ ، ةداع  اشر  حأ 
ىلإ اهفلخ  تعص  .اهتاراق  لافقأ  لو  اهم  رق  لا 

.اهفغ

نأ نود  اهققشو  اهلاو  ىلإ  اشر  همق  لا  علا 
عم يف  ائاز  ءاج  هتداعك ، مألا  يف  خآلا  اهققش  هی 

ناك نأ  ع  هجل  اهجو  هلإ  فعت  لا  قعلا  خألا  هض 
راخا اعس  ناك  .راقعلاو  لالا  ءاسأ  م  اسا  هفع 

غرو .اهك  اع  فی  هلع  احاو  اس  ی  لو  هققش 
لذ ال نأ  الإ  عفلا  یم  هقص  ام  هدف  ءاج  هنأ 

قش س  حأ  هل  ل  لجلا  نأ  ةققلاو  .ةهأ  اذ  وی 
.هلإ فلا  للا  يف  سرت  ةققشو  ةرافس ، يف  اساملبد  لع 
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جاولا س لع  ئاع  لف م  ةع  ءيش  لك  ت 
حأ .عنا  لو  هو  اهب  لی  اك  اهللل  عت  نأ  اشر  ل 
هخأ لّق  .هع  بالا  هلعف ل  س  ام  لك  نأ  قعلا 

.فت نأ  اهل  ل   یه " هه   " نل ةقش  حافم  اهاعأو 
فت نأ  لق  اهع  فلا  عم  عفر  ل  نأ  ی  لو 

اأ لعلا  هش  ةه  نت  نأ  رق  ح  لذ ، اهعو 
.هم

يف لالا  باصأ  ةداعك  ةخاص  جاولا  ةلفح  ناك 
، باعلا ةیام  اسوع  وت  نأ  لوات  اشرو  هتاجاوز ،

ىم ةجاوو  ةهم  ةلمز  اهم  ند  ىم  باقا  ت 
اهم احف  كألا  تاخألا  اهع  هلت  نأ  ةصف  اهل  س 
ةراس فلخ  م  ءالل  يغ  لا  بلا  اب  .اهحف 

ةغألا يغ  هو  ام  ، كأ  اساح ، هع  هلفت 
.قفلا تاذ  يف  علل  ةزلا  ةفغلل  اهفت  يلا  ةخألا 

ىلع م  اهل ، ددی  نأ  لواح  اهع  اهب  ىلخا  ح 
سای ا  اهالم  لت  يك  هل  اهیب  مأو  اهعش 

يف داح  غ  عشأ  مانأ  نأ  ةلللا  يل  حت  له   " .اهسع
ال " " ...ينأ وی   " لكأو .عنا  لو  اللق  ف  يتعم ."

اهفش لّق  نأ  لواح  ل ." ع  امامأ  يحاترا  .لع 
حأ حالا  يف  .اهفنأ  ىلع  هلق  يتأل  اهسأر  فف 
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ههجب با  نآلا " غلا  فك   " اهس ىلع  رافإلا  اهل 
ةهلا لوأ  يف  اهمأ  اهتراز  هعم ." يف  يهس  لع  "ال 

غر نل  يف  اهلع  هش  ىلإ  رداغل  اهئاقح  اهعم  محو 
ةغر هغر ه ال  لذ ح  ی  نأ  لف  ناك  جولا  نأ 

.ءيش لك  تر  لا  قعلا 

، اج ادودو  ناك  لجلا  نأ  هت  نأ  اشل  ل  لا 
ةحف نأ ی  اهاج  لوا  .ةبألا  ىلإ  بقأ  نا  اه 
اهبای لا  لا  اه  لك  لو  اهب  هحفك  اهع  يف 

ارو ةقتلا ، هلل  هلع  فأ  لا  عللا  غلا  ىلإ 
.اأ ةمداقلا  يلاللا  فس 

اب ل  شأسو  اهعب  عت  ةغص ، ةقلا  هه  "
". زعلا ةیلا  هه  جض  اع ع  لنالا  لا  يف 

كتأسو لعفأس   " اهالم تتو  اهقح  حفت  يهو  باو 
اك اهفغ  يف  ةحو  ةلللا  لت  مان  لا ." راخا  ل 
نأو نا  نكأ  نأ  رأ  ال   " لاق فر  حو  ل 

". ةهاج نكأ  لإ ح  يتآس  ينت ،

عای ةلالا  يف  احو  ل  ناك  تداع ، ح 
هذ " ."؟ ك یأ   " .هفل اهعأ  ةهق  بو  نفللا 
لخد .اك  هی  نأ  نود  هسأر  ّه  ةن ." ءاشأ  شأل 
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هن نأ  رأ   " .اهقح لخاد  ةقح  يف  اهقاروأ  تأخ  اهفغ 
". يخأ شاف  يف  يعم  مات  ل  " "؟ اذال ". " اه م 

اهقش قلغأ  .ىلوألا  ةجرلا  قداف  حأ  ىلإ  القنا 
جخأس  " .هلإ للی  لللا  أو  ةعم  وت  ناك  .ترداغو 

.جخو ح اح " ". " ءاغلا ىلع  كنأ  " " ةیلا يف  هتأل 
اواتوأ ىلإ  فس  ةت  تح  .كاه  تاعاس ل ت  ع  داع 

.اهلحر عم  ىح  رالا  قف  يف  اهمی  مأو 

داعلاو ناغ  هف  ب  تج  يلا  ةغلا  ةثدالا  غر 
هذ يف  ری  ل  لی  وأ  ه  لت  ال  نأ  اشر  راق  لح 

نأ ناغ  هف  هفع  ال  امو  اش ، بت  اشر  نأ  س  داعلا 
ةضاو ناك  اه  اهل  لق  داعلا  ىلإ  اهع  يلا  ةلاسلا 

لك ل  تالالا  فقس ع  قف  اق ، عم  نكأس  "
ةجا ناك  ام  اذإ  نآلا  فع  هو ال  هل ." اك خ  ءيش 

.هغ ةهل  هل  حو  حالس  وأ  ةجوز  وأ  ةأماك  اهلإ 
ع نأ  يف  لی  قعلا  م  حلا  هرأث  نأ  لی  ناك 
نأ هبا  وأ  مداقلا  هبا  لو م  همامأ  ةلوالا  ىلع  همق 

ةألا ههو  لع  تنا  قل  هل  لق  نأ  .اهلاخ  سأر  لّقت 
يئابأ مد  لت  يلا  يجوز  يه  هّمو  بأ  مد  لت  يلا 

.لع هف ال  فك  امأ  ْتعو ، اك  اشر ، يتأس  .هّمو 
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سداسلا لصفلا 

ةنتفلا رثأ 
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ةنالا ةعالا  ناك  هلع  م  ةعلا  ةلل  داع  ح 
ةمالا يف  ينافس ، هقأ  ح  اقع  ی  لو  احاص ،

هلاش ىلإ  اهب  ماقلا  ىلع  اقفتا  يلا  ةلحلل  عل  احاص ،
لاب تراو  لغا  ثب ."  " ةحاض ة  ىلع  اهتسأ 

.ينالا ف  ةمالع  اهلع  ةعقو  " Polo  " قو ج 
هنأ ءاشأو   ةحالا  المو  ةلخاد  الم  عضو 

ةالا لخم  هت ع  ناك  .جخو  هدع  لحو  اهجاس 
فم ل  نالا  شاق  اس م  بأ  اترش  تت 

تفض قو  اهخ  لح  والا  ق  تو  اهیف 
للا ةعق  ةف  م  ةع  اهجخأ  ةس  ةلیج  اهعش 

لوأ مال  دا  ىح  ةقلا  ت  ىلی  اهف  ةرات 
لا 175 س لأ م  ناك  اهناج  ىلإ  فقو  .اهتخم ح 

.يضالا  FILA لا ـ اهءاح  لعت  .ام  هماق  دت  يلا 
نلو دولا  اهماق  ىلإ  همقت ن  الو  اهراج ، ىلإ  راس 
ةلا لت  ناك  .اهیف  ىلع  جوالا  لاقتلاو  رلا 
تأب يلا  هتهشو  لجلا  فغ  اهلإ  ی  يلا  ةحلا 
تس الك  يلا  اهتلب  اسوهمو  اهب  انفم  هلخاد  يف  عت 

هی ل ناك  .هو  هب  ضو  ناغ  هف  همد ت  ءاه  يف 
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هلو ةغ  ةعرذ  احزام ت أ  اهتخم  ىلع  رو  اهعاد 
ةردالا اهل  ارات  اهخأ ." نأ  رأ  ال   " هفل لق  هو  .ددی 

.يتأت اهنأ ل  وی  يلا 

ج  " تاصا حأ  ار  .تاصالا  ةم  ىلإ  اهجت 
ةنف ةهقو  اففخ  ارافإ  الوات  نأ  ع  ةقالعلا  نواه "

و هراج  ىلإ  لت  ناك  .لل  ءام  يجاجز  الحو 
با ةلغم  يهو  همت  لا  لنالا  نبالا  ع 
ل  .ادر  لو   أقت "؟ ال  اذال   " .ءيشال لغم  هو 

ع ل  ك  يهو  اهراتو  ىقسلا  ك  ع  س  أق 
نأ ع  ةلللا  هأقأس  باك ك  يعم  ااك ، له ت   " .اهل

عقناو اهباك  ىلإ  تداع  اش ." ال  ". " تافلا هه  يهنأ 
تب هلح  ام  ىلع  ه  قالإ  ىفكاف  اهب  یلا 

لواو اهای  نأ  داك  ةق  ةما  نی  هو  اهداعت  هاع 
.اهی نأ 

، اقت ةعاس  م  لقأ  ةحالا  لق  ىلإ  ةلحلا  ناك 
يف ءيش  .لا ال  ىلع  ةغص  ةم  يف  صالا  ارداغ 
اه يفو  حالا  رولا  تاوذ  تاللا  ع  ةحالا س 

لا راك  ع  س  ل  لا  م  لا  قلا 
هلدای م  نوی  فصلا  يهاقم  يساك  ىلع  نل 
اهلعف ل ىلع  امنو  هتاح  يف  اهلعف  ءاشأ  ایح ع 
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.ام

ك خآو ، قو  اهعاس ب  ىلإ  ينافس ت  ناك 
ك  " ت يلو  .هلإ  ت  ام  العف  ه  قلا  نأ  كأت 
". ئاقد عو  لا  ". " ئاقد عو  ةعالا  " ."؟ عاس

ءاب اج  لف  ةراس  تأر  عرالا  لوأ  ىلإ  اهن  عفر 
وأ اهل  حأ  لجی  ل  ه ." اه   " .ع م  ةمداق 

.اهكامأ يف  هرا  يلا  ةافلاو  بالا  ئالا  يق  اهلاقسا 
ىلإ ی  نأ  هم  لو  يفللا  عقلا  يف  ينافس  ر 

.يفللا قولا  يف  اهئاقح  عضو  نأ  ع  اهناج 
.ةافلا ةهج  اهی  كت  يهو  اب "  " ىفلل تراشأ  كام " "

يقش يقسم  هو  لا  يف  يش   " هلإ يهو ت  ناغ " "
م كأ  لو  .اماها  اقلت  ل  فلا  نأ  وو  اأ "
يف ىلع   ةعم  ةرالا  ت  .ةفاج  اه "  " ةلك

ةئاب للا  ءاهلاو  نافشو  ةرذ  يلقح  ب  لفت  لا 
افم ةرالا  ه  ح  .ةرالا  فاب  ع  ءاخ 
اهسی يلا  تاحللا  يف  الإ  هی  ل  ار  ام  داعلا  أر 
ةلا ناك  .ةیاعلا  تاقا  ىلع  علا  اهعو  ننافلا 

م راشأ  اهب  ت  ضرألا  ىلع  قس  ءاس  م  ةعق 
هلا قف  لفسألا  ىلإ  ةرالا  ترنا  الو  ةعرألا  اهتاهج 

.هبذاج
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ترال عت  ار ال  ةقض  يف   ةرالا  تراس 
ةثالث هلح  ك  هلاش  ىلإ  لا  هناو  ةلا  هاتا 
ققت ءوهب  ةئالا  ةلا  ىلع  اهعج  لت  ةغص  خاكأ 

، ةرالا فقت  .قرزألا  سالا  لقم م  حك  اهفص 
راشألا عوج  م  َّلا  هلالا  ن  ةعرألا  راسو 
ةلا باخألا  لم م  فقس  هلو  ةاع ، ةصصلا 

بالا الخد  حو  .اقت  م  ل  ةخم  فقلا  لعت 
، ةلالا يف  ل   ثألا  هلالل  ةلا  ایح  عّلا 

دلج ع  هقف  ثات  للا  لا  ةشوفلاو  ةعسالا 
ةلج تب  لصألا  نالا  ةم م  ةأما  س  تانالا ،
ةهق بإ  اهمامأ  حالا ، يف  اهز  لما  يهو  ةرقوو 

اهحاو اهن  ينافس  .لاو ر  لا  عق  عو 
ةل ةألا  وت  .اهلإ  اهل  اهعارذ  ةألا  نأ ف  ع 

مامألا م  ففلا  اهعش  قف  .ةلاج  يهو  اهماق  عفتتو 
لاق ناغ "  " .ضرألا مال  اب  ىح  فللا  م  فلاو 

، لاق الاك "  " .اهح اهفن م  ترح  نأ  ع  ينافس 
لعفو هل  ًةت  اهسأر  حأ  اهم  ناغ  بقا  .اهلإ  يهو ت 

!" لجا  " .فخ ت  لاق  الهأ  "  " .هفن ءيلا 
اهسك لمأتو  اهمامأ  ةیح  ةك  ىلع  لف  هلإ  تراشأ 

هآر هنأو  اههجو  لمأی  ناك  .ءافلاو  لا  م  علا 
ناك مالفألا ، حأ  يف  لا  دهلا  ماخ  ةخ م  يف  اقاس 
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ةال فت  اهل  اهقرو ؛ اههجو  ىلع  ةضاو  عالا 
.ةساق

يلا هقفب  كام  لغناو  زعلا  لح  ةعرألا  لج 
ناغ ع لأت  زعلا  تو  اهع  ةبإ  اهنأ  ينافس  لاق 
"؟ ّلاو یأ   " .اهلإ مق  يلا  ضرألاو  اهم  مق  يلا  ضرألا 
". ةاغلا يف  نای  اهذ   " زعلا تدف  ينافس  لاق 
". حالا يف  ةلا  رأل  لاعت   " ناغل لقت  يهو  هن 

ةعلا راحألا  فصلا  لا  ةلا ع  ىلإ  اجخ 
يلا ةهلا  ىلإ  اعص  ث  اهلح  اراسو  اهفض ، ىح 

، ىلعأ ةلا م  ىلع  الل  للق  لق  ةرالا  اهم  ترنا 
ُِس يلا  الاك  يه  نذإ ،  " .ةقسالا راشألا  افخاف ب 

". الاغ درا  لا  ّقلا  يه   " .ةقفام اهسأر  تّه  اهسا ."
ح اللق ، كأ  وأ  ةشاعلا ، يف  ناك  اهتج  نإ  لاق 

اام ه  تداع  اغص  الاغ  ناو  اهص ، لوأ  تدرا 
ـ بأ َّيلع  هقلأ  ث  سالا ؛ اهلع  لأف  اهلاو ، ىلإ  اه 
له  " .ةلسألا يمأ  ه  يسأ  لا  لوألا  يسا  ع  اقل 
هنأ غ تأر  حو  هلإ ، تن  تاح ."؟ يف  الاغ  تدرا 
يف الاغ  تدرا  له  نأو   " هلأس .دت  ل  هلاس  يف  داج 

ةحزام لاقو  لعفأ ." نأ  شو  ىلع  يلو  ع  ل  ". " تاح
ال ". " لاللا هه  فلخ  اهم  لا  اه  كعاسأ ، نأ  عسأ  "

ىلإ دعت  ح  اح  ". " اه ع  ال  واص  لاغ  اه 
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". لعفأس ". " هدرا ئاص 

ىلع الأ  .ض  دامر  ىلع ح  الجو  عفتلا  اغلب 
هس " ."؟ خاكألا هه  ام   " .ةثاللا خاكألاو  هلالاو  ةلا 
.ةلللا هف  ماس  لاق  دی ل  ناك  هف " ماتو  اهحأ  يف  ةللا 

ل يلا  لا  ضرألا  ههو  ئالا  ءوهلا  اه  يف  ل  
الاع عت  نأ  .اهعم  يهالا  كأ م  ءاغإ  ةنلا  اههت 
الاع هع ، ىلت  نأ  الو  ابأ  هلقت  نأ  عت  اضافا ال 

اه الك ج   " .قف تاذ  عم  نت  نأ  هلإ ح ت  ألت 
.الماك هعأ  لاو ل  بالا ، يلاع  عصأ  حل  لج 
.اهجأ ينأ  قعأو  هغل  عسأو  اهلافأو  يلق  رأ  اه 

ام لا  لالل  يید  قك  یالا  خی  ج  رأ 
يف .ضهلا  ىلع  اهعا  يك  هلإ  اهی  تم  ث  ضرألا ."

عشأ الو  يو  يف  انأ   " لاق عفتلا  نالی  اهو  لا 
هی كت  نأ  نود  هع  يف  اع  تن  ث  يو ." يف  ينأ 
همأ لف  انأ   " اللق ف  فن ب و ."؟ فك ت  ناغ  "

". های ال  ىعأ  هلاوو  هعت  الو  اهع  ال  ءاصو  ءا 
.هج ىلإ  فع  اهج  ةقلم  هحا  فقت ث 

اهلاو .ينافس  ّلاب  اقلا  هلالا  ىلإ  اهتدع  يف 
ةو ناوادس  ناع  هل  فللا ، ىلإ  ةم  ةل  ةف 
ءاب اهتلاوو  ةلا ، ىلإ  لت  جزالا  بالا  نلب 
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هفاصو ه  احر  .اهنذأ  ىح  ق  دسأ  اهعش  للاك 
، ةعرألا فات  .مداقلا  اهبا  جوك  اهمأ  هحا  اب  اهلاو 

ةم ىلع  الج  .هلالا  ىح  اهتاخ  نابألا   
ماأ خآ  لذ  ناك  .ةلا  ىلع  لت  اقت  م  عافترا 

.ل هموق  لع  ءالا  ح  لا ،

بألا بأو  اهول ، ةلماك  هق  لاق  ينافس  نأ  وی 
قلا الك  ينافس  مأ  تو  غلا  فلب  هث  هعم ، افاعت 

يلا رالا  ىلع  ةهقلا  بإ  عل  بألا  هن  .هع 
قعت اج ، ةعم   ينافس  نإ   " .ةفالا عولا  يف  اهلعشأ 

". اه ىلإ  اهلجأ  لا م  تع  نأو  عاش ، لجر  نأ 
فق هحأ  نأ  لق  نأ  دی  ناك  هسأب ، ق  هو  با 
اهدوأ انأو   " لاق هلو  .حأ  لجأ ال  لا م  اه  ه ع 

لق نأ  دی  ناو  ةقداص ." ةنانإ  اهنإ  اج  اهب  عمو  اك 
.ةلنالا اهل  اسام  الاقم  لو   ةقم  ةنانإ  اهنإ 

ةهقلا باكأ  تحأو  دقم ، حئاش ل  ينافس  تعأ 
ةلج یم  له   " .همخ مأ  اهلاو  ىلتو  للاو 

". یم سا  ام  ". " ةلج يل  ةلا   " .لالا لاق  ههك "؟
اهفح علا  ىلع  له  ةق  اهلق  نأ  ناغ  لواحو 

.ٌلج ث اهَسا  نأ  وی  اهج "  " ةع بألا  اهددرو  اهج " "
تاح هت  كاه  اتاح  نإ  ال  ". " اأ فن  اهب  لهو   " فدرأ
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لق هو  لجو  همامأ  ةهقلا  بك  بألا  عضو  اه ." ةقالا 
هلو ةداح ، ةب  مألا  هقمرو  يب ." ا  ةاح  ال  عت  "ل 

هن عن ." ". " لك لأ  فعت ، نأ   " .اهلإ لا  لهات 
يف ةم  هعس  .دعلا  فعت  ". " دعلا حأس   " ينافس

دعلا دج  فعلا ." اهح ل   هفع  لا  نأ  وی  نرت ،
ءج م لذ  هل  اف  هراتوأ  نزوی  هقف  ىناو  هاج ، م 

.اواتوأ يف  اهفلأ  يلا  هعقم  فع  .هنوی  لا  فلا 
اللم ةلا  م  دع  للا  ص  نأ  هی  ىلوألا  ةللو 
ىلإ ع  بألا  نأو  علا  ىلع  لا  نار  .لا 
ىلع اب  تساو  افقاو  كام  هلإ  عجا  ةك  لتات 

.ةلا ةهج  اهنذأ  ةرات  ةفالا  الاك م  لأو  هماق ،
لا نأ  وی   " بألا لاقو  اففخ  اقفت  هل  اقفص  ىهنا  ح 
نأ يب ، ا  ه  يم  الهج  كأ  ناك  نرت  يف  هلع  فع 
كام عج  ىلع  اهنالم  غت  نأ  نود  اب  لاقو  سام ." "

". ع يتص  ال ،  " ناغ ف  يغت ."؟ له  "

فلخ بوغلا  هم  ه  ناغ  های  ل  لا  هلا 
تألألت يلاقتب ك ، قك  ةناح  لا  تب  قو  ةلا ،

لما ت  ينافس  اهنأو  لباقلا ؛ ةلا  حس  ىلع 
هلالا الخف  اللق  دی  لا  أب  ءالا  يف  .همامأ  اهع 

تاراق ثالثو  تاراح  ثالثو  نادأ  ةثالث  ع  نثی 
يف هو   باجأ  هید  ع  لس  الو  .ةهلآ  ةثالثو 
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.ةماقسالا ع  ثت  ناغ  هف  نأ  ل  ری  ناك  .هس 
اهتاثإ تالوامو  ءانألاو  دجو هللا  لح  ءارآلا  یات  غرو 

ةلئاق ينافس  ههنأ  .اهمو  افل  ناك  شاقلا  نأ  الإ  اهرانو 
". هقلخ اوف   الوأ ث  نانإلا  امت  نأ   "

فحأ ةجاجلا  هه   " لق هو  لا  نوش  بألا  ىلت 
الو ص نافو ، لج  فض  نأو  لجألا  يفل  اهب 
لا شاقلا  ه  لق  اش  هل  فع  نأ  هم  ل  اسأك  هل 
ةجاجز بألا  هاهأ  ایت  ءام  ةعسالا  يفو  .قعلا  يف  دات 

ال لو  ىلوألا  م  لفأ  ل  اهب ، تهس  لكأ   " ن
رود هو  لعلا ، بالا  ىلإ  هجوزو  بألا  هنو  اهب " سأ 

ةلاو ةعفتلا  ةلالا  ىلع  هفغ  بابأ  لت  حفم 
لق مان  ق  الاك  ناك  .ةقلا  رعلا  م  فُك 

او كام  هن  لللا  فم  لقو  علا   لذ 
ينافس لاق  لا  خلا  ىلإ  ه  هن  اب  اهخك  ىلإ 

.هف ماس 

ناع ناكاش  اهل  ةغص  ةفغ  ةراع ع  خلا  ناك 
سمالاو ضعلا  ع  اهم  لك  ىلع  شو  نالاقم 

قو .حفم  ناكالا  ناو  هع ، ءالاو  فلا  تاحو 
ةك هو  ةداسوو  ةتم  هلع  ع  س  هخآ  يف  عفترا 
ناك هعقت  ام  ىلعو ع  .ةغص  ةلوا  اهمامأ  ةحاو  افص 
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ىلع سألاو  لا  ةجاجز  عضو  .ةلا  ن  هلخی  ادرا 
هتهس ل  لجو  كالا  حأ  هدع ت  سأو  ةلوالا 

.احو

تل اهالم  لبأو  لالا  خلا  ينافس  لخد 
داو اقت  اهیف  ىقلم  ىلإ  ل  اعان  اح  اق 
حإ تزب  الك  هعفف  اهیهن  ةراسا  لماك  ع  ف 
دا  ال  اع  اح  ترش " و" جرالل ، اهلح 

فع أب  .اهعو ح  فب  اهس  ىلع  تدت  .اهتخم 
قت .هخك ل  ىلإ  للتو  اهمق  يف  وفلا  يفخ  عضو 
ةعالا ةءاضإلا  كالا ت  هات م  ناك  .صلا  بالا 

ناو اقت ، رامأ  ةثالل  عفتلا  فقلا  ل م  ىلت  يلا 
.نالا فلی  ماللا 

اهی هنأ ل  های  ماغ ك  ت  لاق  ينافس " "
هو اسأك  اهل  ص  عم ." هسأس   " .هعم يهو ت ن 
سأك م  بس  لع  ال  ". " اه خأ  سأك  ال   " لق

نأ لقو  هفك  ىلع  اهسأب  يقلتو  ه  لت  ناك  ةحاو ."
نأو هت  اهنأ  فع  يقع ." يف  يلّق   " لاق ةجاجلا  يهت 
يف اه  هعم  مات  نأ  ةلحلا ه  هه  يف  هل  ام خ  لك 
قفت اهنأ  حأ  ةقراح  ةه  اهلّق  .قلا  اهلئاع  م 

اهترشو ففلا  اهق  م  اهدف  اهیی  خرأ  .اهناتإ 
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لا لاكا  ةهب  حأف  امات  ةراع  صأو  قلا 
م ع  ةعفتلا ، اهتع  للا ، اهه  نألا ،

مان ح  .ناللا  اهاقاس  اهیف ، لوأو  للا  اهخ 
اق اهه  لفسأ  يف  ّقلا  سأر  شو  حال  .اه  ىلع 
.هلاغ ىلع  قی  ك  هف  حف  قو  اهفدر ؛ ىقلم  م 

م دت  .كت  ل  .اهاع  هت  ناع  شلا  م  عل 
". قف  " ةل هی  ل  هلو  قف ." ـ  ناج ىلإ  ن   " .هالم
يف جض  ت  لاق  اهلخاد  ىلإ  ةق  غ  ه  حأ 
اق ناك  هم  فت  نأ  لواح  ناح ."! ا  ال   " .خلا ءاف 
يف اهق  لت  ار  .هتق  ل  لفسألا  ىلإ  اهغ  اهقف 
فأ هاص  ألم  افع  اخاص  لت  اهتص  ل  ةعلا ،
ىلإ كام  هعفد  ىح  اهع  هی  لو  هم  لفجأ  .ةلا 

اهشاق عق  عت  اهخك  ىلإ  ةراع ت  جخو  ضرألا 
ةلا لت  يك  اب  كام  لسرأ  .اهیف  ةعلا ب 

يه ...قأ  ل   " .بهلا م  هع  ك  ه  هو  
، ةغلا ةألا  نهفت  نأ ال  ـ ، غ ا  سخا  ". " ...ناك

نعای الاك  زعلاو  اهالاو  جخ  شحلا ." ةعم م 
.ةلا ل هه  يف  اقغ  هفن  ىقلأ  ىی ل  هو  ث  ام 

.ينافس هلإ  جت  لو  هعم  اثی 

ةأما اهدقت  ةلا  ةراس  ناك  ةعاس  عر  لقأ م  يف 
لّك اه ، علا  م  لأ  لجر  اهقفاو  نالا ، ةض 
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هفك ال هسأر ب  ع  هو  يفللا  عقلا  يف  ه  ىقلأو  هی 
فم ىلإ  هلحب  هلا  ىهنا  .حأ  ىلإ  نأ ی  ع 

يف ةلا  م  ىلإ  هلقن  ت  فلا  غی  نأ  لقو  ةیلا 
.ةالا لو  ىلع  احاص  ضع  نأ  ىلع  هماقإ  ةیم 
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عباسلا لصفلا 

تاياھنلا ةءوبن 
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رفت اضاغ  احو  لا  ىلإ  اشر  جوز  داع  ح 
ماج ّل  زالا  قعلا  همامأ س  ل   هسأر ، يف  ءاملا 

لجلا غ  م  هی  نأ  قعلا  لواح  .هلع  هغ 
.فر هنأ  الإ  هم  هلخی  نأ  وأ  هلع  قم  يف  هو  خالا 

ؤ ل  ةهاعلا ." خأو  مأ  حفأو  همامأ  فأس  "
نأ هروق  نأ  فع  لجر  ىلع  لوای  نأ  ىلع  قعلا 

عجا قو  داهو  لخ  ت  ددی  ناك  .هلع  لوای 
". يعم لاعت  كجرأ   " .لجلا لح  هلع  قم  دافأو  اض 

يلا خأو  مأ  يه  مو  نأ  م  علا  فع  نأ  رأ  "
مو ه  یأ  فعأ  ال  لا  اهقع  ىلإ  اهفافز  ةلل  ه 
.هلح هئالمز م  تامابا  هو ی  هسأر  قعلا  أأ  ه ."

الذ اأ  ناك  لذ  نأ  الإ  فقلا  م  بهی  نأ  دی  ناك 
سأر يف  هحالس  غف  نأ  اج  ف  .هلالذإ  ىلإ  فا 
اسأ ل   هلو  ةلثام  ةصاصب  هفن  يهو  لجلا 
ةح م  ال  نآلا  هو  هاق  تراخ  .لذ  ىلع  هعا 
ىلا رداغ  نأ  همامأ س  .ح ل   ةثرام ع ج 
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لصافت اعل  لجلا  نوجالا  هالجر و  هعی  ائاهن 
.ةالا

ل هنأ  فع  هلو  نآلا  يه  یأ  فع  نأ  هل  ل 
يهنأ قل   " .اه ىلإ  اهب  داع  اذإ  ىح  هلع  ىلإ  دع 

". ...هه

يف جت  ءاملاو  هب  ىلإ  هی  نأ  لق  همأ  ىلع  لخد 
و فك "؟  " .ت اهای  ةهاعلا ." هه  يعض   " .هسأر
اهنأو نآلا "؟ يه  یأ  فعت  له   " اهسو اهباعأ  ةدوب 

". ةهاعلا يه  م  قت ؟ م   " ثی ع  فعت  ال  العف 
ا اهلإ  ن  اهجوز ." عم  يبا ، یأ  " "؟ نآلا با  یأ  "

لعو اش ، لقت  ل  اهنأ  فع  ه  .جخو  راقحالا  ه 
ةلاعلا س  حأ  ل   هب ، لخد  .ءيش  لك  فعت  اهنأ 

ىلع اهقلعو  ةعلا  هتب  علخ  هفغ  عص  ةسآلا ،
ىلإ اهلإ ، هو ی  هفغ  يف  يسك  ىلع  لجو  لا 

.اهم جخ  لا  لاو  اهب  ناك  لا  لا 

". يلع نا  قل  هعم ، اهنأ  ب  ال  نآلا ؟ يه  یأ  "
يتأس  " .هقوع يف  يلغت  ءاملا  لاز  امو  اهب  ضو 

". اه ىلإ  يتأت  نأ  بال  اه ، ىلإ 
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يلا اهتاذ  ةلا  ىلإ  ناغ  لقت  لا  ةراس  ناك 
ةضاقلا تاذ  هجای  ل  هنأ  فع  هو  ةماقإلا  ح  هم 

.نآلا ح اءس  كأ  مألا  نس  ارو  هعم ، فاعت  يلا 
هبنا لا  يمالا  أر  ةالا  لو  ىلع  يلا  هلخدأ 

عقی نأ  هم  ل  لاو  فقلا  يف  هرازو  ةلا  هل 
اهقفای ةحو ال  ينافس  هناج  ىلإ  ناو  .فاعالا  باخ 

ع هنام  هن م  لا  يمالل  بالا  داعلا  لس  .حأ 
ل  " لاق ةرداغلا  هی  هو  هقح  لحو  بالا ، قم  نأ 

". هلإ ةجا  عت 

وی ال  لا  نلا  عو  هن  ينافس  هن 
لام  هف  ل  .لاق  العف " ةفسآ   " هحا العفم 

اهنأك ةقلا  لغت  نأو  هعم  رداغت  نأ  ةالا  لو  اهم  ل 
قل  " .م رعأل  ةحرالا  ةفسآ ." ع م   " .ت ل 

لا يف  الس  ". " راعا ةلاسر  لا  م  ل  لسرأ 
ثی ل  .ةقلا  ىح  اس  لا  اداع  نو ." اهأقن 
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هف ل  نو  ىح  اه  هنا  رمألا  نأ  اعس  ناك  .اك 
.اه هنا  فك 

اس ناك  اهنأل  هلعف  ام  هل  تفغو  هت  اهنأ  هتخأ 
ةراع ـ  ناج ىلإ  يمات  نأ  یقت  له ك   " .هف اشام 
لقأس انأ  كرأ  ح  ". " قأ ك  عن  ". " ةغر بـ نود 

هفت ك  ". " هفأ كأ  ل   " تص نود  ضو  ةشام ." ل 
". اب اج  قفت  لو  يت  نل  هل  تاهاع  فع  لو 
كی عضو  حأ ح   " ةرا هفش  لّقت  يهو  هل  لاق 
انانإ ك  يضم ، يف  بـ  هت  نأو  يهج  ىلع 

هعم لا   ناك  ىح ل  لذ  لعفس  ناك  هنألو  اققح ."
لقت نأ  اهی  ناو  هفش  هلأ  ةلقلا  .هف ل  ااش ل 

لو ءالا  بقاو  الماك  لا  ىهنا  .ةشام  هت  اهنأ  هل 
.لقت

هی نأ  فر  يلا  داللا  داعأ  عو  د ، يف 
عل هفتاه  نر  اهب  لافحإلل  اهلهأ  ىلإ  ينافس  عم  اهف 

ىقلأ اواتوأ ." رام  يف  انأ   " ةلخاد ةلام  يف  اشر  تص 
جراخ هال  هی  نأ  نود  رو  لا  ىلع  فتاهلا 

يف انأ   " فتاهلا ىلإ  ةناث  داع  .ثت  لاز  ام  يهو  ةلالا 
". عم نكأو  ةعاس  عر  لقأ م  .لا 
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يلا ةهلا  وأ  اهترص  اهلإ  لا  يف  ی  ل  
.رالا يف  هقلس  الماك  او  ی  ناك  اهلع ، اهاس 

ناغ هفو  هلاو  س  كاه ، اهت  يلا  هماأ  يقلس 
، فلا ةقف ب  جض  اهتص  يف  عس  ةعرألا ، هنامو 

ىلع عی  لا  هم  تصو  صا 103  وامو 
رالا ةلاص  اهب  روو  هفك  ىلع  اهل  نأ  .ناغلا ف 
اعم اهالم  يف  هفنأ  سس  .لاعلا  يف  لجألاو  غصألا 
.ءاهلا راغ  ةئارو  ةقنالا  ةلا  علا  داللا  ءاه 
تارال لا  فقلا  يف  رالا  مامأ  فقت  ح 

.دع ىح  هترال  هی  نأ  هئالمز  حأ  ل م  .يكالا 

اهآر حو  ةلم  ةهج  لك  ىلإ  فلی  اعم  ر 
اش لعف  لو  اهع  يف  اع  هذ  اهقح  نا  ةفقم 
.ههجو ح ىلإ  تن  اشر ."  " .هلعفس هنأ  لت  ام  لك  م 
خآ ل هع ح  يف  ناك  .ه  .لفج ل   اهحا 
تب ةحف  عمب  ةقراغ  يهو  هلهات  اهل  .هت  نأ  اهل 
.ةصاعلا ح لق  يف  لا "  " قف ىلإ  اهخأ  .لءات 
ل كجرأ ، ال   " .اهلق نأ  لواح  .اهعم  عصو  ةفغ  اهل 

هف نآلا ." هاترال  جان  الو ال  ءيشال  " "؟ ام  ". " نآلا
يل ق  لو  فعأ   " .هعم اهقالعل  اعش  اراإ  ت  اهنأ 
ىلع جخو  كب ." راقلا  اهعو  الوأ ، اههنأ  نأ  ةهم  

.ءاعلا ىلع  ءام  اهقلی  نأ 
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هی ل  مألا  لو  اه  يه  عن   " .ناغ هف  لتا 
ال ب اه ، هرأ  " "؟ ت م ". " هرأ ه " "؟ قت اذام  ". " ع

". همأ ناو  كاه  جوت ح  ". " اه ىلإ  يتأ  نأ 

هعم فتا  اهلأ م ." ةمخ  خآ  هه   " .داعلا عق  ل 
اهنأو اشر  ةقص  اهنأ  هعقل  قعلا  هتاف  حإ  لت  نأ 
ح ةلا  ةصاعلا  يف  لا "  " يف ةقم  اهنأ  فعت 
فو ". " جس ىم  رالا  م  كأت   " .اهح عم  قت 

". جس .هفعأ  اك  هفعت  ال  ". " جس هنأ  فع 
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ریخألا لصفلا 

ةمایقلا
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يلا ءاشألا  ح  ةق ، ح  ةلاح  اشر  عم  عأ 
كامإلا ىلع  ءلا  اك   اهب  فحأ  نأ  رأو  اهتقف 

ءاشألا ح  ةیج ، ةلاح ح  ينافس  عم  عأو  هراب ،
يع يف  ىلوألا  هات  ام  .یلا  يرات  اهم  عصأ  يلا 

نأ عسأ  الو  كاه  يع  يف  هت  ام  ل  هنأ  فعت 
ينامإ نأ  يعدأو  يفن  عخأ  نأ  عسأ  لو  .اهعخأ 

ةش ناك  اشر  لصو  ح  .لا  یه  ب  علا 
.اهل ل راخالا  راق  كتأس  .يلخاب  ةئاق  يماقنا ت 
ءاب فقتأ ع  نأ  يلعف  يعم  ىقت  نأ  لق  .راخ ل  ع 
خآ نام  ىلإ  ةیلا  كتأو  ينافس  كتأس  .اه  ءيش  أ 

الو .اهعم  اشر  اهتداعأ  يلا  يماأ  ىلإ  ةدعلا  تأ م  ىح 
نأ يلع  ناك  ام  هلعفأ ، نأ  ام   لعفأس  .لقس  اهأ 

ج هفك  تص  كل  لاو  هجو  ىلع  هب  هی  هو  هلعفأ 
اهیأر يلا  يتااع  لك  لداع  لا  تلا  لذ  يلخاب ،
هعت نأ  ةقاعلا  ينذأ  روق  لا  حلا  تلا  .ه 

م يل  يقت  ام  ينذأ  يف  ةم  ىقت  يلا  علا  ةلآ  نوب 
.ةاح
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يققلا يحف  هعقت  ءاقل  م  اعم  ةقلا  ىلإ  تع 
ح .هع  عافلا  لجأ  م  هناع  ام  لك  ةاهنو  ةالا 
هلع احاو  ان  ققح  ينأ  عشأ  ی  ب  صأ 

يقت يهو  ينافس  لاق  ام  "؟  " .همهأ ل  يلو 
يف لج  .هأ  لو  لج ." ل خ  ". " ءيش ال   " .اهعارب

لت نأ  ل  نآلا    " .ةب ةلع  اهم  لو  ةلالا 
انأ یقت  ". " جوتأس ينأل  " "؟ نآلا اذالو  ". " يم
ىلإ لجو  ةلا  ةلع  تداع  جون ." هیال  ". " جوتأس
يف لفح  ال  ن  نأ  ترقو  الاك  زعلا  ثح   " .راج

جاوز ی  نأ  ترق  ىمو  ". " الق قت  ح  لالا 
ىلإ هن  .اهب  ثت  يلا  ةلا  ةهل  ل ت  بـ ."؟
ىلإ تعو  يتب  لكأ  حفس ." نأ  عقت   " .اهفغ

.قفلا يف  اشر  يقلأل  جخو  يالم  تغ  .يفغ 

انأو ل  " ةعم لاق  يكات "؟ ئاس  نأ  لعأ  كأ  "ل 
اهیی مأ ی ب  يكات ." ئاس  نكأس  ينأ  لعأ  كأ 

اعوم أت  نأ  عتو  ك  لام  ل  هی  ال  فعأ ، "
، انأ ىقأس  ينأ  قأ  " "؟ قت اذام  ". " قعأ ال  ". " اه اسام 
نأ يف  لف  لا  انأ  انأ ، نكأ  نأ  ه  هجاحأ  ام  لك 

". هنكأ

حو نل "  " عراش ىلع  ةواز  يف  انف  اعم  الخد 
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.مألا دا  يف  لعت  نأ  نود  يلإ  تن  ةجاجز ن  ل 
يف ع تن  ح   " .يهات نآلا  اهرعش  مواقت  اهلو ل 

". ةك ءاشأ  تغت   نأ ، ل  نأ  فع  رالا  يف 
اهنأو اهلح  فلت  ث  ال أ ." ". " لفألا لو ن  ار  "

يف هه  عت  نأ  عت  له   " اهع نأ  حأل  ت  ال 
نأ اهرأ  .ال   " .ينذأ يف  علا  ةلآ  ىلإ  ناك ت  ج ."
لك ت  يعم ، كرأ  ىت  نأ  لواح  كجرأ  ". " ه ينت 

، يلقت نأ  ههك  ةلل  ضفلا  ناك م  لجأ ." ءيش م 
انأ اهل  لقأ  لو  .ىعم  لت أ  ةلج ال  دم  ناك  اهل 
مقن ئاه  ةارام  يف  انأو  اهلجأ  م  ءيش  لك  تخ 

.ن يك  كألا  ائاه 

لا لجلاو  يلإ ، اهوه  ةلسو  اهجاوز ، يثح ع 
عراش يف  نآلا  اهع  ی  ار  قف  يف  ةفغ  يف  هت 

ال  " اهو يب  ل  قعلاو  عسأ  .اهتافمو و  نل 
ال ه  ". " ه فت  ال  هتا ، ". " اه لك  ث  عفی  نأ  ب 

ماس هنأ  رتأ  مانأ ، نأ  عسأ  الو  يندرا  ه  يی ،
ال اتاح ." مت  نإ   " .و يع ." عل  ةلل  لك  اعم 

يلخاب فعلا  اه  ل  هنأ ل   اهل  حشأ  نأ  عسأ 
يق ال ىلع  لو  يتاح  يهی م  نأ  ال ب   " .اهیأر ىح 

". هق ىلع 
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ىلع خ مو  يحا ، قفلا ، ىلإ  اهب  تع 
."؟ یأرأ  " .اهع فقتو  علا  ةلآ  ىلع  ت  يهو  اهب 

اهفغ لخدو  يلخاب ." هتص  عسأ  يی  ل  " ."؟ اذام "
هف م  فتاهلا  ىلع  ةلاسر  كاه  ناك   " .لا ىلإ  تعو 

". قو أ  يف  ل  قو  رالا  م  ةحرالا  جخ   " .ناغ
ىلإ رداغ  هنأ  يل  و  جخ  یأ  ىلإ  هلأسأ  هف  لتا 

". هنأس  " .ةافلا هف  لتا  لا  ملا  فن  يف  نل 

امات ةراع  .تع  يفغ ح  يف  ةئان  ينافس  ناك 
ينأ ل  ينت  اهنأ  ةشام  يل  لقس  ناك  اهنأ  عقتو 

ناك .اهراج  ىلإ  نو  ةئان  اهت  اهقوأ  .ام ل  ج 
.اهقوأ الأ  لواح  يلو  افاد  اهج 

ال .ملا  اه  ءالا  يف  نل  م  ةمداق  ةئا  كاه 
عقتأو لللا  فم  يف  ةمداق  خأو  اهلع  نس  هنأ  قعأ 
اهبار هجو  يف  فأ  هذأ  يلو ل  .هتئا  نس  اهنأ 
رالا مامأ  يكالا  ةراس  فقوأ  .هارأ  ىح  ههجو  ع 

بالا م عج  جخ  .لخالا  بالا م  مامأ  فقأل  اهتو 
ةناث جخ  .ءالا  ةئا  بار  م  حأ  ی  لو  ةالا ،
يقئاس عم  ىهقلا  يف  يلل  ىمأ  .اشر ك  ىلإ  هذأ  لو 

ال فقت  ام    " .رولا م  يلأ  .رالا  يكات 
فعأ الو  نل  امداق م  يقصو  يخأ  نأ  " ."؟ بالا مامأ 
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". هلحر عم 

ه تأنأ  لا  اهعم  يف  اهقن  يلا  ةفصاعلا  تأب 
اهنافع ءاحإ   مقت  اهنأك  ةففخ  ناك  .داصرألا  ةئاد 
تالحلا هجت  ی  نأ  عقت  .اقت  ةشاعلا  يف  أب  لا 

نأ ضأسو  يم ، عس  اهح  خأ ، تارام  ىلإ 
نأ يق  هتهج  ام  لك  .هرأ  ام ال  هو  قفلا  مامأ  هنأ 

ایت لللا  فم  يف  .رالا  اه  مامأ  م  اه ، هلقأ م 
مامأ نأ  .نل ك  ةمداقلا م  ةنالا  ةئالا  ه 

ترأو يقذو  يقر  يغ  يهجو  ىلع  احاشو  عضأ  بالا 
نأ حأ  امداق  هیأر  ح  .اس  افعمو  دسأ  ااك 
اهتاذ ةلا  يقلت غ  نأ  .اشب  يحف  لداعت  ه  يحف 
هیأر ىح  هعأ  نأ  عقتأ  رعش ل  .ح  اهب  يقلت  يلا 

قا .بالا  مامأ  ىلوألا  يه  يتراس  ناك  .اجراخ  فلی 
". اه م   " لعفم جأ  ت  لقأ  انأو  ةقلا  لحو  هم 

يفللا عقلا  يف  رو  ةرالا  قوص  يف  ةقلا  عضو 
ر .ةعالا  جللا  تارذ  اشام  هع  مامأ  هی  ع 
اهلع لغت  ةلنإ  لق  یأ "؟ ىلإ   " .تو دقلا  فلخ 

.ُقلناو .لاق  لا "  " .ةه ةل 

ناك ةناب  ةلو  ةقال  ةلنإلا  ثی  ناك 
درأ ل  يلو  .امات  اه  هنأ  فعأ  و  نل ، لهأ 
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ترضا ل  لفلفلا  خا  ىلع  ی  عضأ  ك  .هلع 
جرلا يف  ی  ت  تلا  سم  هجأو  .هماسال 
خ اك  ءيش  لك  ی  نأ  م  اكأم  .بالل  ـ  نالا

انأ صأ ،؟ نأ  له   " .درأ لو  س  دت ."؟ ال  اذال   " .هل
لقو هلإ  فلأ  لو  يهجو  فلا ع  حاشو  لنأ  .ثحأ 

ال" " "؟ خدأ نأ  له   ". " لا ينذأ  يف  صأ  انأ  عن ، "
تزه .درأ  لو  لك ." لأ  هلا  نأ م   " .باقا لق 

ىلإ رالا  دلا م  علا  لا  تزوات  .عب  يسأر 
تخأ قفلا  عق  ةصاعلا ح  لق  لصأ  نأ  لقو  ةیلا 

انأ َل  يلأت  ل   " .لا ة  ىلإ  اهم  اواتوأ  هن   
ةللا يف  ی  هو  لاق  .هلأس  لا ." ينذأ  يف  صأ 
يهی ال   " اهنافع لت  يهو  تشا  يلا  ةفصاعلل  ءالا 

درو نأ ."؟ لب  أ  م   " هلأس ث  هی ." ه  ". " لذ
ه  " ةك ةهلب  يل  لاق  ث  قل "! هنا   " ةفال

". شأو

يف ةرالا  فقوأ  لا  ة  لخم  قا م  ح 
ينذأ يف  صأ  انأ  اذال  فعت  له   " هلإ فلاو  ماعلا  فقلا 

ل يلا  يهجو  لصافت  ی  هو  هنام  يف  ج  لا ."
م كأی  نأ  ىلإ  جا  هلو  ههذ  يف  ار  اك  غت 
لا ج تم  انأ   " يهل ىلإ  تع  نأ "؟ م   " .يمالم

ئ .هلتاق ل  ينأ  فع  ّيع  يف  ح ن  هع ." ت 
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يف هتم  نأ ی  خآلا  نع  يف  اتم  هفن  أر  هلم  لجر 
سلا عضو  بالا  حف  نأ  لواح  داعلا ."  " .ّيع

". هلإ بهت  انام  ت  ل  .لوات  ال   " .ههجو يف  يتلا 
اه غضأ  نأ  ه  هجاحأ  ام  لك  .اغ  ت  ال  .لنا  "

". دانلا

ناك .ةرالا  م  لجی  هو  ههجو  سراقلا  دلا  حفل 
، هع يف  ـ  غ نات  اهو  ّيع  ی  يمامأ ، فق 
اع ع كی  نأ  يتلا  سلا  هل  يهو ت  و 

قوص ىلإ  هه  حصأ  ىح  مقی  نأ  هم  ل  .بالا 
ىلع هی  عضو  قولا ." ىلع  ی  عض   " .ةرالا
ل .هعسأ  نأ  رأ  .لی ال  نأ  ی  ّيلإ  فلاو  قولا 

هجو تردأ  اذإ   " .نآلا ه  يل  ةجاح  رال ال  ةصف  همأ 
نال اماص  ق  ةصاصلا ب ع ." عضو  خأ  ةم 

ىح هسو  م  فتی  ناك  .اهف  هیاهن  عقی  نأ  هرأ 
هل ام  لك  عضو  قولا ." ىلع  ج  غفأ   " .همق
زاج هفم ، .قولا  ىلع  هكاتراو  فئالا  ةع 
هئاس يسال ، اب  دقن  ةمزرو  ةغص ، تاقا  هفس ،
.قلا ةلا  لخم  ىلإ  تشأو  بالا " اه  لخدا   " .هعالوو

ةاغلا الخد  .هفلخ  تسو  يفعم ، يف ج  هضاغأ  لح 
لنا .لا  ىلا  ع   ةلا  لفت  يلا 
فن يف  ه  ترد  ةاغلا  لوأ  يف  اصأ  حو  لوألا  رلا 
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.هف ن  لا  هاتالا  ةفعم  م  ی  نأ  نود  نالا 
تاللا اعم  خأ  ةم  ه  ترد  ةاغلا  فم  اغلب  حو 

هاتالا يف  انع  ث  ةلا  جراخ  ىلإ  اهسوؤب  ت  يلا 
ىلإ لل  ةعالا  براق  ا  ةاغلا  اعق  ىح  حلا ،

ضالا تاب  هلا  لتاو  امات ، تت ، يلا  ةلا 
.سآلا اههام  نل  يفل  ءالا  هعزو  لا 

ةفلا ىلع  ةنفلا  ةحالا  ءاضأ  حال  ع  م 
قلا هت  قو ." فعم  علخا   " .ةفاخ خألا 

ی ك  هر  ىلع  اج  .هئاحو  هلاو  يلخالا 
عفی ك  القام  هن  هنا ."  " .ههت يلا  ةصاصلا 
ل عأ  يل  ةصف  يم   " .هب ضرألا  ع  هج 

عل ةصف  مأسو  لع ، افخ  انو  يتاح  يف  ةغر 
ل  هاقعو ." مد  ثإ  افخ م  انو  تاح  يف  ةغر  ل 

ىلع لا  ل  وأ  ةاغلا  دع ع  نأ  راخ  همامأ س 
اناعل كأ  نآلا  تب  يلا  ةیلا  ءاضأ  ىح  لا  هلا 

.ةق هعفص  راسا ن  حو  .اللق  ةفصاعلا  تأه  ح 
لال هه   " .فللا ىلإ  تعو  م " حلا  رأث  اه ه  "
.هی یأ  ىلإ  هفب  رق  هتأ  نأ  ترق  يل ." لو 

". كجرأ  " فتم ت  خص 

هتاح السم  الجر  اب  .ترت  ام  فعضأ  يل  اب 
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يلا ءادلا  اتلا  ةراسو  هلاجرو  هذفنو  هلس  قف  ح 
نأ كرأ  انأو  ". " تأ ح  م  دعأ  نأ  كعأ   " .يقهرأ
هه عق  له   " هع اع  فقو  تأ ." ح  م  دعت 
أشأ هلع ل  قح  لك  غر  .دی  لو  اجاوز "؟ كرال  ةفالا 

.ةجرلا ههل  افعض  هارأ  نأ 

ل نأ  لوا  هیأرو  ةاغلا  لوأ  ىلإ  ةف  تع 
ك .هتال  احو  الس  اهای  يلا  ءاضألا  ىح  لا 
لذ فع  هو  اهلإ  داع  ةاغلا ل  ج م  هنأ ل  فعأ 

ةفال هلا  ضع  عق  نأ  هلع  نأ  هفع  لاو ال  .اأ 
ةجرد يف  اهعر  ىح  اح  ىقی  .اج ل  اهت  هروق  ل 

يف ق  اذإ ل  لذ  .فلا  عرأ ت  ىلإ  لت  ةدوب 
.هلا سو  يف  ةخر  ةقم  أ 

ينألم لا  قلا  غ  هفح  ىلإ  هلسرأ  انأو  فأ  ل 
، هل فغأ  نأ  يل  .يلخاب ل  ينانإ  لك  ىعأ  ىح  هلع 
ةقر ىن  ئا  يقسم  ل س  ان ، الو  اهلإ  ل  انأف 

اسب كأ  لتاق  ىلإ  ه  لت  .هلع  فع  لا  تلا 
عج ىلع  ام  بأ ، ص  يتش  ب  لج  .هم 
يهجو لح  يفلا  يحاشو  فلأ  يفع  اثم  ىلوألا ،

.ةعلا ك ةفصاعلا  هه  يف  الم  افد  الم  اج ،
اهم ح اك  عق  ل  يلا  ةفالا  هو   هلإ  نأ 
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تاض ت  فقی  نأل  ةفاك  ةصف  هلق  م  .قس 
هی اعضاو  جللا  يف  ههجو  سغ  قو  هلإ  تع  .عقلا 
فقأ انأو  ةعاس  عر  م  كأل  ههجو  عفی  ل  .هه  فلخ 

خألا نالل  ةخألا  ةفجلا  قتأ  دلا  م  فترأ  هقف 
.ىهنا هنأ  فع  هسأر  عفی  حو ل  .هف  يلا 

مرو هدقنو  هقاروأ  قح  .ةاغلا  ىلإ  ائاع  هت 
نأ لقو  .هقو  هفعم  ناج  ىلإ  هفس  زاجو  هفم 

يمق قلنا  ةالا  هاتا  عفتلا  اعاص  ةاغلا  رداغأ 
.يلل يف  ا  جلب ل ی  ةاغلا  ءالا  كب  حإ 

للا لوأ  ىلع  اغاض  هالا  م  يفن  عفرأ  نأ  لواح 
ىلع لا  يمق  عضو  .ی  ت  ةع  هت  لا 
ىلإ عفر ج  يتق  لو  ةللا ، هالا  يف  ةش  عج 
يهجو ىلع  قف  بم ، ةش  عج  قخاف ف  ىلعأ 

م ف  ترح  .يم  بقلا  ةش  ناغأ  ام 
.بألا جللا  ىلع  ت  ءاملاو  ي  ىلع  فحزو  علا 

راشأ لوأ  ىح  يمق  جأ  تو  ةع  هن 
ىلإ قف  ال  لا  م  تأ  لو  بألا  لا 
تب يلجر ق  نأ  حأ  .يباصإ  رأل ح  ةش  راج 
هنأ نأ  لواح  .عقلا  اه  يف  اهلأ  حأ  ال  يلو 

يف يسأر  سدو  حاشلا  يحج  ر  .يلجر  يلخو 
.يفعم ةقا 
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ناف ّيلع  هتق  ل  قنا  .يلتا  حرالا  ناك 
يفعم قت  هلام  تص  عس  .ضرألا  ىلإ  يسأب 

ةناث راسا  .يل  ىلإ  ل  لو  قی  يساقلا  شاقلاو 
ينام يف  ين  دا  ناجوات ، هع  یأر  يع ، هاتا 

تلا سم  م  تاصاصر  ثالث  قلأف  علا ، م 
تسو ةناث  هن  .يع  عباف  ةلا  ءاف  يف  ض 
لف ةالا  يمق  ينعات  ل  .ةاغلا  فم  ىح 
فعو دادی  لا  أب  .ةامو  ةا  راشأ  ةناث ب 

ملا فعأ ك م  .َّيلع ال  َيغُأ  ىح  لألا  دادزاو  يح ،
قلا ناك  .ةاغلا  ألم  لا  جلل  قفأ  ىح  يلع  م 
تاراس تاصأ  عس  .اعاس  ارن  ضالا  ه  اف 

ث بقلا  لت  ةحومو  ةلا  ت  فاعسإلاو  ةلا 
.جولا لواحو  يحاج  ىلع  لمات  .بقت  بالك  تاصأ 

هنأ نای  ةلاو  يم  ةق  باللا  تاصأ  ناك 
.يلع اوع 

هف ه فأ  ام  نآلا ! ةماقلا  قلف  يهم ، هنأ  قل 
.ثح ام  لك  لح  اهلقأس  يلا  ةاولا 

اواتوأ 2013 - 2015
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Notes

[1←]
هل داملا ، ئلا  ه  .ةلالا  امأ  يف  تاللا  ةلف  م  ّقلا :

.اح غصأ 
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